
Ata da 6P Sessão Ordinária do
Conselho Social 1 FUNDEB - Rio de
Janeiro, realizada em 11 de junho de
2014.

Aos onze dias do mês de junho de 2014, realizou-se nas dependências da Secretaria de
Estado de Educação a sexagésima primeira reunião do Conselho de Acompanhamento
e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro. Presentes
os Senhores Conselheiros Titulares: Joana Pimentel Meneses de Farias, Marco Antônio
Rosa Silva, Marlene Puerta Coelho e Rosemary Borges Pereira e os Conselheiros
Suplentes: Jane Milan Cândido e Liliane Figueiredo da Silva. Registra-se, ainda, a
presença da Sra. Aline Ribeiro, representante da Contabilidade e a Sra. Maria Celeste
de Gouveia, representante da SEEDUC.

Aberta a sessão, respeitando a pauta, o Sr. Presidente, Marco Antônio Rosa Silva,
questionou a Sra. Aline Ribeiro, representante da Contabilidade, se o Tribunal de
Contas do Estado/TCE-RJ emitiu um parecer sobre o processo que versa sobre a
divergência no relatório FUNDEB ocorrida no final de 2012. A Sra. Aline Ribeiro
informou que o TCE ainda não se manifestou sobre o administrativo. Em seguida, o Sr.
Presidente apresentou o relatório de prestação de contas referente ao mês de maio. O
Sr. Marco Antonio declarou que o relatório não apresenta nenhuma novidade e que o
primeiro semestre de 2014 deverá ser encerrado normalmente.

Prosseguindo com a reunião, o Sr. Presidente do CACS-FUNDEB entregou aos
Conselheiros presentes e a Chefia de Gabinete/SEEDUC o parecer do TCE-RJ sobre a
prestação de Contas do Estado. O Sr. Marco Antonio informou que surgiu uma
divergência entre a SEEDUC-RJ e da SEFAZ-RJ acerca de algumas deduções feitas no
cômputo dos 25% relativos ao FUNDEB. Salientou que mesmo com essas deduções,
foram atingidos os 25%. O Sr. Presidente do Conselho solicitou às representantes das
duas Secretarias que verifiquem se essas deduções são relativas à Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino (MDE) ou se de fato são vinculados ao FUNDEB.

Em prosseguimento, o Presidente solicitou que a Sra. Maria Celeste de Gouveia
verificasse com a Conselheira Luciana Gomes Magalhães se já está disponível o acesso
ao questionário do programa" MP nas Escolas".

Na sequência, o Sr. Presidente informou que o CACS-FUNDEB foi novamente
notificado pelo TCE-RJ que as prestações de contas estão sendo aprovadas com
quórum minimo. De acordo com o Sr. Marco Antonio, o TCE solicitou que seja alterado
o Regimento Interno para que as prestações de contas sejam aprovadas com, no
mínimo, 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho. Para isto, o Sr. Marco Antonio
solicitou que a Chefia de Gabinete/SEEDUC verifique o andamento da nomeação dos
Conselheiros Paulo Roberto Laboissiere, representante da SEEDUC e Mirian de Fátima



Rodrigues Motta, representante da União dos Dirigentes Municipais de Educação do
Rio de JaneirojUNDIME-RJ e notificar a Confederação Nacional dos Trabalhadores em
EducaçãojCNTE, a Associação dos Pais de Alunos da Educação Básicaj APAEP e a
União Brasileira dos Estudantes SecundaristasjUBES para que os seus representantes
no Conselho voltem a comparecer nas reuniões, uma vez que, com a presença de todos
os membros no CACS-FUNDEB, poderá ser viabilizada a alteração no Regimento
Interno.

Ao final da reunião, o Conselho agendou visita ao Colégio Estadual Hebe Camargo
para o dia 18 de julho. 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.

Rio de Janeiro, 11 de junho de 2014.
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