
Ata da 58<1 Sessão Ordinária
do Cons~lho Social/FUNDES - Rio
de Janeirp, realizada em 12 de março
de 2014.

Aos doze dias do mês de março de 2014, realizou-se na~ dependências da Secretaria
Estadual de Educação a quinquagésima oitava reunião do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manulenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da E iucação do Estado do Rio de
Janeiro. Presentes os Senhores Conselheiros Titulares: D lio Carneiro Marques, Marco
Antônio Rosa Silva, Marlene Puerta Coelho, Rosilene d~ Carmo Macedo Conceição e
Zaqueu Soares Ribeiro e Conselheiros Suplentes: An4 Maria da Silva Sá, Carlos
Alexandre Lima Nogueira, Liliane Figueiredo da Silva ~ Luciana Gomes Magalhães.
Registre-se, ainda, a presença de Roberto Carvalho de Az$vedo.

Aberta a sessão, o SI. Presidente iniciou a reunião ini4>rmando que a prestação de
contas do primeiro trimestre de 2014 será apresent~do na próxima reunião do
Conselho, ressaltando que a ideia é promover a aprov ção trimestralmente. Diante
disso, apresentou os dois primeiros relatórios, de janeir e fevereiro, para ciência dos
presentes. A representante da Secretaria da Fazenda r gistrou que, após análise do
relatório anual de 2013, o órgão apresentou discordân ias em alguns pontos. Ficou
acordado que na próxima reunião haverá esclareciment acerca dos pontos, os quais
serão destacados em e-mail formal a ser enviado ao svaldo Gomes de Souza, da
CO~'EC/SEEDUC, com posterior envio aos conselheiros.

O SI. Presidente entregou aos presentes a minuta das ~ e 56.1 atas das reuniões do
FUNDEB, as quais foram aprovadas por unanimidade. continuidade a pauta, o SI.
Presidente fez breves considerações sobre o Programa upla Escola e explicou que a
demanda no âmbito do Conselho surgiu a partir da isita à escola Chico Anysio.
Reiterou que, no total, são 12 escolas estaduais em tem~o integral que contam com o
apoio da iniciativa privada. Na ocasião, foi distribuído material iniormativo para os
conselheiros. O SI. Presidente explicou que continua ~arcada uma agenda com os
gestores do programa para as próximas reuniões, já ~om as dúvidas e sugestões
apontadas pelos conselheiros.

No intuito de resgatar o programa de visitas às escolas 4a Rede Estadual de Ensino, o
SI. Presidente pede aos conselheiros sugestões de uni ades que mereçam especial
atenção do grupo. O Conselheiro Délio explicou que o E Maria Terezinha Machado,
situado na Praça Seca, de Jacarepaguá, passou por rece te reforma e que em visita à
unidade percebeu alguns problemas, tais como: as ref ições dos alunos estão sendo
feitas no pátio; há apenas um ventilador no prédio todo; a futura sala do diretor conta
com piso inadequado; a fiação elétrica está muito de ilitada; não há água para os
alunos; e a recepção aos pais dos alunos conta com ace so dificultado. Diante dessas
informações, o grupo de conselheiros concordou em visi/tar a unidade. A agenda ficou
marcada para o dia 26 de março, às 10 horas, com saída ~a Rua Erasmo Braga, junto ao
prédio da Secretaria Estadual de Planejamento em fn:jnte a prédio do Tribunal de
Justiça, Centro da cidade.



Durante a reumao, o Sr. Presidente distribuiu a todeps os presentes uma relação
extraída da Coordenação da Administração Financeira d~ Contadoria Geral do Estado,
vinculada à Secretaria da Fazenda do Estado de ão Paulo, que apresenta a
classificação adotada por todos os poderes no qual é disc iminado tudo aquilo que não
é salário. O objetivo é, depois de analisá-lo, solicitar à Sefretaria Estadual de Educação
os esclarecimentos sobre quais são efetivamente as despe$as variáveis.

O Sr. Presidente solicitou informações sobre os ofíci<p enviado para a Chefia de
Gabinete referente as visitas às escola. Ademais, sugedu que a nomeação de novos
conselheiros, especialmente no âmbito da Secretaria EstaUual de Educação, de forma a
substituir os mais faltantes.

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

Rio df Janeiro, 12 de março de 2014.
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