Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
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ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2015
1

Aos dezesseis dias do mês de Julho de dois mil e quinze na sala de reunião do PRODERJ às 15

2

horas termino as dezessete horas e trinta minutos, localizado na Rua da Ajuda 5 – 24° andar,

3

Centro, Rio de Janeiro RJ reuniram – se os conselheiros Titulares: Ana Cristina Mirrha, Sidney

4

Campos Neves, Lucia França Santos, Suplentes: Heron Handryção Barbosa da Silva, Délio

5

Carneiro Marques, Araci Gomes de Oliveira, Luciana Vieira com a participação do Secretario

6

Administrativo o servidor Antônio de Carvalho. A presidente do conselho Ana Mirrha faz a

7

abertura da reunião apresentando pauta da reunião, 1ª) Relatório de Visitas (reformulação),

8

2ª) Elaboração dos Relatórios de Visitas Realizada em atendimento ao MPRJ dos

9

municípios de Volta Redonda, Niterói, Itaboraí) 3ª) Relato de Visitação 4ª) Atas definição

10

do Modelo para a publicação, 5ª) Informes Gerais e logo em seguida lê oficio 8695/2015

11

PR/RJ, enviado pela Procuradoria da Republica - Ministério Publico Federal, e a ata da 3ª

12

Reunião Extraordinária do dia 25/06/2015 que teve como pontos de destaque a atualização do

13

novo regimento interno e a confecção do plano de ação do ano de 2015 para a publicação em

14

DOERJ. O conselheiro Sidney solicita a verificação de justificativas dos demais conselheiros

15

com o nome dos conselheiros com ou sem justificativas de participação. Nome, data, e o por

16

que? A conselheira Lucia solicita a revisão das atas anteriores, conselheiro Sidney faz a

17

solicitação de entendimento da participação das instituições quanto aos conselheiros titulares e

18

suplentes, o conselheiro Heron fala sobre a estrutura da secretaria executiva e a nova da

19

secretaria administrativa, a conselheira Ana Mirrha faz a apresentação de proposta do novo

20

relatório de visita que a conselheira Elaine enviou para apreciação do conselho, e ficou

21

acordado que os demais conselheiros presentes na reunião apresentarão cada um o modelo,

22

solicitação da conselheira Lucia, para logo depois chegarmos a um relatório de visita final. Os

23

conselheiros apresentam os modelos; Elaine CRN I; Délio resumido de sua autoria; Heron do

24

CAE de Natal do Rio Grande do Norte; Lúcia do CAE do Rio de janeiro; Aracy CAE de

25

Caxias. Foi solicitada uma reunião extraordinária para esta proposta. A conselheira Aracy

26

pergunta como será a formatação das visitas. A Conselheira Lucia, propõe formular

27

procedimento visita e ou diligências as unidades como: n° de conselheiros de visitas, dados da

28

UES local Uso, n° de censo e etc. A conselheira Ana Mirrha fala sobre as visitas realizadas no

29

município de Volta Redonda, no CE Piauí e CE Gecy Vieira Gonçalves, conforme Relatórios.

30

O relatório de campo está pronto faltando somente a finalização do relatório geral com os

31

dados e fotos. Município de Niterói, conforme Relatório - CE Maria Pereira Neves. No
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32

município de Itaboraí, conforme Relatório – CIEP 415 Miguel de Cervantes. Após a leitura dos

33

relatórios o Conselheiro Sidney propõe reunião com a SUPOF para apresentação do processo

34

de como é efetivada a prestação de contas. Em consenso ficou acordado as datas de 23 ou

35

30/07/2015 de 10 às 13 horas, fazer solicitação de documentos e processos para prestações de

36

contas das regionais para análise deste conselho e solicitação dos mesmos modelos de

37

documentos que foram apresentados na prestação de contas do último ano, desmembrado as

38

solicitações dos processos por catorze regionais. Heron pergunta como se dá a fiscalização das

39

verbas das FAETECs no âmbito do FNDE e no Estado, solicita também estudo desta proposta

40

por este conselho e a criação de um protocolo através de uma normativa para o órgão CAE/RJ.

41

Informes gerais: o secretário administrativo, Sr. Antônio, informou que o CAE/RJ começou a

42

construir sua forma institucional como órgão, criando os procedimentos para a tramitação de

43

documentos como: siglas, via de malotes, códigos e de outros mecanismos administrativos

44

como ofícios, contatos com almoxarifado para solicitação de materiais e outros. Informou que

45

gozará de férias do dia vinte de julho ao dia três de agosto. Informa também que já foi

46

encaminhado a SUPOF o Regimento Interno e o Plano de Ação para publicação. Heron propõe

47

reunião para estudar as resoluções do FNDE e da SEEDUC. O Conselheiro Délio informa que

48

houve Audiência Pública no CIEP 321 Ulisses Guimarães da Regional Metropolitana VI com

49

diversas autoridades como MPF RJ, MPRJ, SEEDUC RJ e as Superintendências diversas,

50

observando a não participação da comunidade escolar. A Conselheira Lucia informa que

51

avançou na parceria coma UFF para o encontro do FNDE/ PNAE e o CAE do Estado e o CAE

52

dos Municípios do Rio de janeiro. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada

53

dezessete horas e trinta minutos e que segue assinada por mim, Heron Handryção Barbosa da

54

Silva, que a secretariei e pela presidente e demais conselheiros.
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