
A ta da ]7a Sessão Ordinária do
Conselho ocial/ FUNDEB - Rio de
Janeiro, r alizada em 04 de fevereiro
de 2014.

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil Ej quatorze, realizou-se nas
dependências da Secretaria de Estado de Educação a quinquagésima sétima reunião do
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d s Profissionais da Educação
do Estado do Rio de Janeiro. Presentes os Senhores C nselheiros Titulares: Marco
Antônio Rosa Silva, Maria Minerva Medeiros do VaI e, Marlene Puerta Coelho,
Rosemary Borges Pereira e Rosilene do Carmo Maced Conceição, e Conselheiros
Suplentes: Ana Maria Silva Sá, Liliane Figueiredo a Silva e Luciana Gomes
Magalhães. Registra-se, ainda, a presença da Sra. Alin Ribeiro, representante da
Coordenação de Contabilidade Analítica, e a Sra. Mirian de Fátima Rodrigues Motta,
representante da União Nacional dos Dirigentes Municipa s de Educação - UNDIME.

Aberta a sessão, o Sr. Presidente Marco Antonio Rosa Silva concedeu a palavra a
representante da Coordenação de Contabilidade Analític que apresentou a Prestação
de Contas referente ao mês de dezembro de dois mil e tre e, bem como o Relatório de
Prestação de Contas referente ao ano de dois mil e tre e. Na ocasião, a Sra. Aline
Ribeiro consignou que durante o exercício financeiro d dois mil e quatorze serão
lançados aproximadamente oito milhões de re is de restos a pagar
empenhados/liquidado e não pago, conforme assinalado a Prestação de Contas.

Ao apreciar o documento, a Conselheira Rosemary SOlititou que fosse informado o
motivo pelo qual foi direcionado recursos à Fundação d Apoio à Escola Técnica do
Estado do Rio de Janeiro - FAETEC para compras de m biliários. Diante disso, o Sr.
Presidente propôs que a área técnica da Secretaria de Es ado de Educação - SEEDUC
fosse acionada para maiores explicações. Nesse ínteri , os representantes da
Secretaria de Estado de Educação informaram que exi te uma Resolução Conjunta
entre a FAETEC e a SEEDUC que autoriza a descentrali ação de recursos desta Pasta
para a Fundação realizar obras e comprar mobiliários. utrossim, nesse momento os
representantes da Superintendência de Infraestrutura/S EDUC e a representante da
Superintendência Técnica Administrativa/SEEDUC, a sa er, Sr. Paulo Laboisiere, Sra.
Iara Gomes e Sra. Ana Lima, foram convidados a partici ar da reunião e informaram
que as obras realizadas pela FAETEC são mais rápidas, i so porque utilizam o modelo
de escola modular sendo concluída em seis (6) meses, e apresentaram o decreto que
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autoriza a FAETEC a realizar tais obras. Ademais, sublf.h0u que a SEEDUC possui
como meta construir dez (10) novas escolas de horário ii.!~gral por ano. Entretanto, a
referida meta foi superada sendo entregue à população do Estado do Rio de Janeiro
quatorze novas unidades. Registrou a Sra. Iara Gomes, representante da
Superintendência de Infraestrutura, um grande atra ivo de realizar obras pela
Fundação é a possibilidade de contratar com empres s que fornecem mobiliário,
enquanto a EMOP só realiza obras. Além disso, des acou que não é paga taxa
administrativa para FAETEC realizar as obras e que o L inheiro direcionado é para o
pagamento efetivo das empresas contratadas para s a execução. Logo após, a
Conselheira Rosemary solicitou explicações sobre o que ~eriam consideradas despesas
variáveis.

O Sr. Presidente consignou que já foi informado aq Conselho, por email, pela
Superintendência de Gestão de Pessoas /SEEDUC o que é considerado despesa
variável. A pedido o correio eletrônico será reencanjUnhado aos conselheiros. A



Conselheira Rosemary solicitou que as despesas variáveis ~ossemabertas. A Sra. Aline
Ribeiro ressaltou que o manual de classificação é elabor~do pela Auditoria Geral do
Estado - AGE. A Conselheira Marilene explicou o porquê ~a categorização em despesa
variável e o uso real do dinheiro. Todavia, a representantt da Contabilidade Analítica
se prontificou a tentar abrir as despesas variáveis. Face ao~ esclarecimentos prestados,
o Relatório de Prestação de Contas de 2013foi aprovado p~lo Conselho do FUNDEB.

Contudo, a Conselheira Rosilene afirmou que, por moti'-fosdiversos, no decorrer de
dois mil e treze apenas participou de uma reunião, pelo qluenão se sentiu confortável
para assinar a prestação de contas. A Conselheira Marilen~ levantou a discussão sobre
o papel do FUNDEB. Asseverou que a função do cons~lho é de exercer o controle
social dos recursos e não financeiro, cabendo aos auditor s validar ou não o relatório
financeiro. Assim, foi realizada esta ressalva no parecer, af rmando que o FUNDEBnão
está aprovando a contabilidade apresentada, mas a despes~ realizada.

Em continuidade a reunião, foi sugerido pelo Sr. Presiden~e visita ao Colégio Estadual
Jornalista Rodolfo Fernandes, localizado na Pavuna. Ademais, foi arguida a
Conselheira Minerva se o ensino de jovens e adultos pasfu a ser de competência da
Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Di tância do Estado do Rio de
Janeiro - CECIER]. Em resposta, a Conselheira informo que o ensino de jovens e
adultos continua de competência da SEEDUC, entretant!', os Centros de Estudos de
Jovens e Adultos (CEJAs), que são escolas da Rede Esta ual destinadas àqueles que
estão fora da idade escolar e que desejam concluir o Ens no Fundamental e o Ensino
Médio, estão sob a administração da CECIERJ.Salientou que até o ano de dois mil e
treze a verba per capita dos alunos matriculados no CEJAlera repassado pela SEEDUC
e, a partir de dois mil e quatorze, o montante será desc~ntralizado, mas a SEEDUC
continuará arcando com os valores. Indicou, também, que todo suporte administrativo
é fornecido pela SEEDUC e que maiores esclarecimentPs poderão ser trazidos na
próxima reunião.

O Conselho convidará a participar da próxima reunião Iserá a Gestora Pública, Sra.
Clarice, para apresentar o Programa Dupla Escola a~tado pela SEEDUC. Ficou
acordado que pela proximidade das datas não haverá reu ião do FUNDEBno dia doze
de fevereiro. O próximo encontro do Conselho acontecerá o dia doze de março.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente de~ por encerrada a sessão, e
para constar, eu, Cibeli Ambrósio, lavrei a presente Ata}que vai assinada por mim,
pelo Senhor Presidente e pelos Conselheiros na folha de presença, em anexo.

Rio de Jan~iro, 04 de fevereiro de 2014.
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