
Ata d 60a Sessão Ordinária do
Consel o Social j FUNDEB - Rio de
Janeiro, realizada em 28 de maio de
2014.

Aos vinte e oito dias do mês de maio de 2014, rea izou-se nas dependências da
Secretaria de Estado de Educação a sexagésim reunião do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Man tenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da ducação do Estado do Rio de
Janeiro. Presentes os Senhores Conselheiros Titulare: Joana Pimentel Meneses de
Faria, Marco Antônio Rosa Silva, Marlene Puerta Coelho, Marila Sampaio de
Sant' Anna e Rosemary Borges Pereira e Conselheiros S plentes: Jane Milan Cândido e
Luciana Gomes Magalhães. Registra-se, ainda, a pr sença da Sra. Aline Ribeiro,
representante da ContabilidadejCOSEC-SEFAZ, aSa. Carolina Tomaz Barbosa,
representante da Assessoria de PlanejamentojSEEDUC, a Sra. Maria Aparecida Pombo
Freitas, coordenadora do Programa Dupla EscolajSEED C e da Sra. Mônica da Cunha
Longobardi, Diretora de Pagamentos - DRPGjSEEDUC

Aberta a sessão, o Sr. Presidente, Marco Antonio Ro a Silva, respeitando a pauta,
abordou a prestação de contas do ano de 2013. De a ordo com a representante da
COSEC-SEFAZ, a Sra. Aline Ribeiro, atualmente o pr cesso sobre a divergência no
relatório FUNDEB ocorrida no final de 2012 está no ribunal de Contas do Estado
(TCE). Reiterando o que foi afirmado no último encont o, a COSEC-SEFAZ informou
que recebeu um parecer da Advocacia Geral do Estad (AGE) e não do Tribunal de
Contas. A AGE não manifestou nenhuma posição contr ria em refazer ou atribuir uma
observação no relatório. Atualmente a Contadoria agua da o posicionamento do TCE.
O Sr. Presidente informou que esta divergência já foi anada junto a Contadoria do
Estado.

Prosseguindo com a pauta, o Conselho recebeu a v sita da Sra. Maria Aparecida
Freitas, representante do Programa Dupla Escola da S EDUC. Primeiramente, a Sra.
Aparecida falou sobre as novidades do projeto para o a o de 2015. Estão previstas duas
novas escolas para o ano que vem, sendo uma localiza a no bairro do Caju, no Rio de
Janeiro, e outra no bairro de Charitas, em Niterói. Em elação ao Complexo da Maré,
segundo a Sra. Aparecida, já está sendo avaliada a p ssibilidade de implantar uma
unidade na região. No momento está em análise o espa o físico e quais serão os cursos
que a unidade irá oferecer. A representante do Dupla scola esclareceu que ao longo
do programa foram realizadas diversas parcerias co instituições privadas, outras
funcionam sem nenhum tipo de parceria e ainda e istem unidades que mantém
parcerias com embaixadas de diversos países. A Sr . Aparecida explicou que os
professores que lecionam nas unidades do Dupla Escol são concursados e recebem o
mesmo salário que os demais profissionais da rede Como os professores destas
unidades têm a sua carga horária estendida de 16 pa a 30 horas, eles recebem uma



gratificação, que não é exclusiva do programa. A representante também esclareceu que
a parceria dura, no mínimo, quatro anos, com a finalização de duas turmas e não existe
a possibilidade da ruptura unilateral do convênio. Os contratos passam pela Assessoria
Jurídica e são amparados por lei.

Durante a reunião, a Conselheira Rosemary Borges questionou sobre o Colégio
Estadual Hispano Brasileiro João Cabral de Melo Neto, localizada no Méier. A Sra.
Aparecida informou que onde a escola está situada, antigamente funcionava o Colégio
Wakigawa. O local foi vendido, e foi aproveitado o espaço para a implementação da
unidade. Atualmente, a escola oferece o ensino médio com ênfase em Espanhol
durante o dia e a noite é ofertado curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA). Por
fim, a representante da Chefia de GabinetejSEEDUC ficou de encaminhar uma
apresentação do Dupla Escola, elaborada pela Sra. Aparecida, em Power Point para
todos os Conselheiros.

Em seguida, o Sr. Presidente passou para a aprovação das 57°, 58° e 59° atas de reunião
do CACS-FUNDEB, relatório de gestão do 2° semestre de 2013 e relatório da visita ao
C.E Maria Terezinha. O Presidente do Conselho decidiu deixar todo o material pré-
aprovado, pois nem todos os conselheiros tiveram a oportunidade de estudar os
documentos. O Conselho recebeu a resposta da SEEDUC sobre as obras no C.E Maria
Terezinha. De acordo com a Superintendência de Infraestrutura (SUPIE) as obras
foram retomadas, conforme havia sido informado durante a visita.

Logo em seguida, o Sr. Marco Antônio disse que o Conselho está retomando a reunião
com o Ministério Público sobre o projeto "MP nas escolas" onde foram agendadas
visitas em diversas unidades do Município e do Estado na região da Zona Oeste da
Capital (7° CRE do Município e Metropolitana VI do Estado). De acordo com a
Conselheira Luciana Magalhães, foi agendada uma reunião no dia 09 de junho de 2014
para fazer a apresentação do programa para os diretores das unidades escolares desta
área.

Para sanar as dúvidas dos conselheiros referentes às despesas variáveis, esteve
presente na reunião a representante da Assessoria de Planejamento da SEEDUC, Sra.
Carolina Tomaz a qual explicou que o seu setor trabalha com uma visão macro da
gestão de orçamentos dos recursos do FUNDEB e como funciona a gestão desse
orçamento. Também esteve presente na reunião a Diretora do setor de Pagamentos,
Sra. Mônica Longobardi, que esclareceu como funciona todo o processo de pagamento.
Ademais, salientou que a folha de pagamento é consolidada na Secretaria de
Planejamento e Gestão (SEPLAG) e esclareceu dúvidas sobre algumas gratificações e
adicionais, tais como Gratificação em Participação de Órgãos Deliberação Coletiva,
Gratificação para Agente e Auxiliar de Agente de Pessoal e Auxílio Transporte. Caso
permaneçam dúvidas sobre despesa de variáveis, será agendada uma reunião com
representantes do setor de Recursos Humanos.



Ao final da reunião, o Sr. Marco Antônio questionou sobre as escolas que estão sendo
construídas com a tecnologia da FAETEC. A Conselheira Luciana Magalhães informou
que atualmente foram entregues o Colégio Estadual Hebe Camargo, em Pedra de
Guaratiba, e o Colégio Estadual Missionário Mario Way, em Campo Grande. Nada
mais a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, lavrou a presente Ata,
assinada pelos Conselheiros na folha de presença, em anexo.
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