
A ta da 55d Sessao Ordinaria do
Conselho Social / FUNDEB - Rio de
Janeiro, realizada em 13 de
novembro de 2013.

Aos treze dias do mes de novembro de 2013, realizou-se nas dependencias da
Secretaria Estadual de Educa<;ao a quinquagesima quinta reuniao do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenc;ao e Desenvolvimento
da Educac;ao Basica e de Valorizac;ao dos Profissionais da Educac;ao do Estado do
Rio de Janeiro. Presentes os Senhores Conselheiros Titulares: Joana Pimentel
Meneses de Farias, Marco Antonio Rosa Silva, Marila Sampaio de Sant' Anna,
Marlene Puerta Coelho, Ricardo Santos da Costa, Rosemary Borges Pereira,
Rosilene do Carmo Macedo Conceic;ao e Conselheiros Suplentes: Carlos Alexandre
Lima Nogueira e Jane Milan Candido. Registra-se ainda a presenc;a da Sra. Aline
Ribeiro, representante da Contabilidade, Sra. Luciana Magalhaes Gomes,
Superintendente das Regionais Administrativa da Secretaria de Educa<;ao, Sra.
Liliane Figueiredo da Silva, representante da Secretaria de Estado de Fazenda, Dra.
Luciana de Jorge Gouvea, Promotora de Justic;a, e Sra. Tatiane Ribeiro Melo,
servidora do Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro.

Aberta a sessao, 0 S1'.Presidente concedeu a palavra a Sra. Aline para que Fosse
entregue 0 relat6rio de Prestac;ao de Contas. A representante da Contabilidade
consignou que havera uma alterac;ao no documento, tendo em vista 0

reconhecimento de divida da Empresa de Obras Publica (EMOP) e que os gastos
realizados no mes de outubro foram, em sua grande maioria, para pagamento de
pessoal. Entretanto, a analise minuciosa da Presta<;ao de Contas ocorrera na
pr6xima reuniao.

Logo ap6s, a Conselheira Joana afirmou que a Secretaria de Estado de Fazenda
recebeu solicitac;ao do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para que os
pareceres do CACSjFUNDEB fossem assinados por todos os Conselheiros.
Ademais, asseverou que essa solicita<;ao sera encaminhada formalmente ao
Conselho.

Nessa oportunidade, 0 S1'. Presidente destacou a necessidade de nova reuniao
conjunta do Conselho com representantes da Secretaria de Estado de Fazenda, da
Secretaria de Estado de Educac;ao, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de
Janeiro e do Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro, visto a complexidade
dos assuntos que envolvem 0 repasse de verbas para 0 CACSjFUNDEB.
Aproveitando a presenc;a da Promotora de Justi<;a Luciana Gouvea sugeriu que
Fossemarcada a referida reuniao pela Promotoria de Justi<;a.



Em seguida, 0 Sr. Presidente apresentou as Resolw;oes editadas recentemente pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa<;ao (FNDE) que sao afetas ao
CACS/FUNDEB e afirmou que as mesmas serao analisadas na proxima reuniao.
Contudo, destacou a Resolu<;ao FNDE nO2/2012 a qual determina que, alem de
documento no corpo do processo administrativo, os pareceres do CACSjFUNDEB,
de verbas federais repassadas a Secretaria de Estado de Educa<;ao, devem ser
realizados em um sistema eletronico, por meio de seu Presidente, com base em
decisao plenaria do Conselho.

o Sr. Presidente arguiu a Promotora de Justi<;aLuciana Gouvea sobre a solicita<;ao
do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro de que todos os Conselheiros
assinem as Presta<;oes de Contas, destacando que os atos normativos que
regulamentam 0 Conselho, a saber, a lei de cria<;ao e 0 regimento interno,
determinam apenas quorum de maioria simples para a aprova<;ao.

A Promotora de Justi<;aLuciana Gouvea afirmou que nao vislumbra nenhum obice
ao atendimento a solicita<;ao do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
Entretanto, 0 Sr. Presidente registrou que se essa exigencia vigorar havera um
grande problema, considerando a dificuldade de reunir todos os conselheiros nas
reunioes. Ademais, sublinhou que continua vigorando a regra de que a aprova<;ao
de contas ocorrera por maioria simples e que, em momenta posterior, a Assessoria
Juridica da Secretaria de Estado de Educa<;ao devera se manifestar quanta a esta
requisi<;aodo Tribunal de Contas.

Nessa ocasiao, a Promotora de Justi<;a Luciana Gouvea solicitou ao
CACSjFUNDEB as atas de aprova<;ao dos relatorios de Presta<;oes de Contas
referentes aos anos de 2007 a 2012.

Em continuidade a pauta, passou-se a aprova<;ao da Resolu<;ao FNDE n° 18. 0
Conselheiro Carlos Alexandre iniciou sua exposi<;ao com um breve historico da
resolu<;aoem analise por meio de um cronograma de fatos.

Informou 0 Conselheiro que em janeiro de 2011 a regiao serrana do Rio de Janeiro
foi atingida por uma terrivel tragedia. Embora muita afetada, a regiao come<;ou 0
ana letivo em fevereiro de 2011. A verba referente a Resolu<;aon° 18 ingressou na
conta do Estado apenas no mes de maio, dois meses apos as aulas terem come<;ado.
A Secretaria de Estado de Educa<;ao, que nao poderia aguardar a libera<;ao do
dinheiro para iniciar seu ana letivo, utilizou recursos do proprio or<;amento para
atender a regiao.

Outrossim, 0 FNDE exigia que as notas fossem emitidas peIa Secretaria de Estado
de Educa<;ao, todavia, essa Pasta possui um convenio com EMOP e, por isso, as



notas deveriam ser emitidas em nome dessa empresa, 0 que foi deferido pelo
FNDE em julho de 2011.

A primeira descentraliza<;ao para a EMOP somente ocorreu em agosto de 2011.
Contudo, existia urn prazo legal para utilizar recurs os emergenciais. Assim, em
2012, quando a Secretaria de Estado de Educa<;ao tentou utilizar esse recurso nao
foi possive!.

o Conselheiro Carlos Alexandre apresentou, ainda, demonstrativo sintetico da
execu<;ao ffsico-financeira, com a compra de mobiliario e obras rea lizadas, e
asseverou que 0 saldo remanescente sera devolvido ao FNDE.

Salientou, que 0 FNDE dilatou 0 prazo de presta<;ao de contas da Resolu<;aon° 18
por duas vezes e, por isso, ela esta sendo realizada nesta reuniao. 0 Conselheiro
Carlos Alexandre consignou que a Presta<;ao de Contas e realizada no Sistema de
Gestao de Presta<;ao de Contas (SIGPC) e 0 mesmo nao estava aberto ate 0

momento.

A Promotora de Justi<;a Luciana Gouvea questionou ao Conselheiro 0 porque de
alguns municipios apresentarem projetos ao Governo Federal para usar a verba e 0
Estado do Rio de Janeiro nao ter apresentado projeto algum ficando com a referida
verba parada. Em resposta, 0 Conselheiro Carlos Alexandre explicou que se trata
de questoes distintas e a verba recebida pelo Estado do Rio de Janeiro destinava-se
somente a obras emergencias decorrentes da chuva em escola atingida. Ademais, 0

Conselheiro explicou que 0 Presidente da EMOP esteve em Brasilia no FNDE para
esclarecer todas as duvidas na utiliza<;ao dos recursos.

Nessa oportunidade, a Promotora de Justi<;a Luciana Gouvea solicitou copia do
Relatorio encaminhado ao Tribunal de Contas da Uniao. 0 Conselheiro Carlos
Alexandre afirmou que toda a documenta<;:ao esta acautelada na Secretaria de
Estado de Educa<;ao e a disposi<;ao. Concluiu afirmando que foi encaminhada ao
CACSjFUNDEB copia integral de todo 0 material apresentado a Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Frente as considera<;oes do Conselheiro Carlos Alexandre, 0 Sr. Presidente passou a
aprecia<;ao das contas. A Conselheira Rosemary contestou afirmando que a
Presta<;aode Contas deveria ser realizada em outro momento.

A Promotora de Justi<;aLuciana Gouvea sugeriu que os conselheiros analisassem as
questoes levantadas na proxima reuniao. Os Conselheiros solicitaram 0 parecer da
Empresa de Obras Publicas encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro. 0 Conselheiro Carlos Alexandre asseverou que encaminharcl a maximo

de informa<;oes posslveis para nao existir desconforto na Presta<;:aode Contas.



o Sr. Presidente afirmou que a administra<;ao publica possui fe publica e 0

Conselho aprecia as presta<;6es de contas com base nas informa<;6es fornecidas
pelos servidores, visto que nao possuem expertise nestes assuntos para contestar as
informa<;6es.

A Promotora de Justi<;aLuciana Gouvea sugeriu que fosse aprovada com ressalva e
que a Secretaria de Estado de Educa<;ao realizasse uma capacita<;ao para os
conselheiros.

o Sr. Presidente esclareceu a Conselheira Rosane sobre a verba recebida pelo
CACSjFUNDEB, consignando que se trata de uma verba carimbada. A Promotora
de Justi<;a Luciana Gouvea questionou sobre a previdencia patronal paga com
dinheiro do CACSjFUNDEB. 0 Sr. Presidente afirmou que solicitara a Secretaria
de Estado de Educa<;aomaiores esclarecimentos e informara na pr6xima reuniao.

Por fim, registrou-se que a pauta da pr6xima reuniao versara sobre 0 Calendario
do CACSjFUNDEB para 0 ana de 2014 e a Presta<;ao de Contas referente a
Resolu<;aoFNDE nO 18.

Nada mais a tratar, 0 Senhor Presidente deu por encerrada a sessao, e para constar,
eu, Cibeli Ambrosio, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo Sr.
Presidente e pelos Conselheiros na folha de presen<;a, em anexo.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2013.

PRESIDENTE
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