
Ata da 62a Sessão Ordinária do
Conselho Social j FUNDEB - Rio de
Janeiro, realizada em 09 de julho de
2014.

Aos nove dias do mês de julho de 2014, realizou-se nas dependências da Secretaria de
Estado de Educação a sexagésima segunda 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: Ana Maria da Silva Sá, Jane Milan Cândido e Luciana Gomes Magalhães.
Registra-se, ainda, a presença dos senhores Jorge Adalberto Martins José e Vitor
Oliveira da Silva Assis, representantes da Contabilidade e a Sra. Fernanda Maria da
Silva Costa, estudante de Gestão·Pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro -
UFRJ.

Aberta a sessão, o Sr. Presidente, Marco Antônio Rosa Silva relatou que o Conselho
está fazendo gestões junto a Chefia de Gabinete para alterar o Regimento Interno a fim
de que a aprovação dos relatórios seja feita com, no mínimo, dois terços dos membros,
conforme solicitação do Tribunal de Contas dQEstado (TCE), mas para isso precisa que
o quorum mínimo para a aprovação se verifique. A Contadoria Geral do Estado
através da representação junto a SEEDUC informou que encaminhou à Chefia de
GabinetejSEEDUC a posição do TCE sobre este assunto. O Presidente do CACS-
FUNDEB então encaminhou um ofício à Chefia de GabinetejSEEDUC solicitando que
sejam adotadas as medidas necessárias a fim de garantir a presença de todos os
Conselheiros nas próximas reuniões, e assim, ser realizada a alteração no Regimento
Interno.

Após isto, a Conselheira Joana Pimentel, representante da Secretaria de Fazenda -
SEFAZjRJ informou que já foi verificado o que causou a dúvida no processo do TCE
sobre a prestação de contas do ano de 2013, acerca das deduções nos 25% relativos ao
FUNDEB e que a SEFAZ irá responder ao Tribunal de Contas.

Prosseguindo com a pauta, o Sr. Marco Antonio apresentou a Sra. Fernanda Maria da
Silva, estudante de Gestão Pública pela UFRJ, que está realizando o seu Trabalho de
Conclusão de Curso sobre os Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB nos âmbitos do Município e Estado. A Sra. Fernanda explicou que a sua
intenção é comparar as atividades dos Conselhos Municipais de Nova Iguaçu, Rio de
Janeiro, Duque de Caxias e o Conselho do Estado do Rio de Janeiro com CACS-
FUNDEB de três municípios de São Paulo. Para isto, a Sra. Fernanda encaminhou, por
e-mai!, um questionário para os membros do Conselho para que ela possa analisar as



atividades do Colegiado. Os Conselheiros ficaram de responder este questionário até a
próxima sexta-feira, dia 11/07.

Encerrado este assunto, o Sr. Presidente soliciou que na proxlma reunião, será
apresentada a resposta da SEEDUC sobre a última visita realizada em algumas escolas
do Estado. Logo após, foi confirmada a visita ao Colégio Estadual Hebe Camargo para
o próximo dia 18 de julho. Em seguida, a Conselheira Luciana Gomes Magalhães,
informou que as obras no Colégio Maria Therezinha já foram retornadas.

Sobre o programa "MP nas escolas" na região de Jacarepaguá, a Sra. Luciana disse que
foi realizada urna reunião entre a SEEDUC e os diretores de escola no Ministério
Público para tratar deste programa. Por fim, a Conselheira afirmou que o Douto MP
ainda não deu nenhum retorno sobre as visitas já realizadas.

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, 09 de julho de 2014.
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