
1

Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB/DC
Ata da Reunião do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB/DC, realizada no dia 30 de julho de 2020.

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, deveria ter1

ocorrido, a Reunião Extraordinária do Conselho do Fundo de Manutenção e2

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação3

– FUNDEB, através de videoconferência, com validação embasada na Deliberação №4

01/2020 de 02/06/2020, publicada no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias5

número 6856, de 19/06/2020, em sua página 14. No entanto, em virtude da6

impossibilidade de participação da Presidente Suzi Meri, devido a uma questão de7

ordem pessoal, o Secretário Executivo, Jocimar Santos, propositou a anulação da8

reunião, com a concordância dos Conselheiros presentes. Vale ressaltar que mesmo9

após a decisão unânime do adiamento das discussões para uma posterior data,10

diálogos foram realizados, com solicitações de registro. Dessa forma, apenas para11

efeito informativo, os assuntos que constariam na pauta da Reunião Extraordinária12

seriam: I - PALAVRA DA PRESIDENTE; II - INFORMES DA SECRETARIA13

EXECUTIVA; III - PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDEB/PNATE; IV - COMPOSIÇÃO14

CACS/FUNDEB; V - PENDÊNCIAS; VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS. Estavam15

presentes os seguintes Conselheiros Titulares: Solange Noronha de Souza16

(representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC), Miriam17

de França (representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de18

Educação/DC), Giselle Irene Lima Teixeira do Nascimento (representante do Conselho19

Municipal de Educação/DC), Carlos Maurício Franklin Lapa (representante do20

Sindicato dos Profissionais da Educação de Duque de Caxias - SEPE) e os21

Conselheiros Suplentes: Éricka Simone Alves de Jesus Silva (representante do22

Segmento de Pais e/ou Responsáveis dos Conselhos Escolares Municipais e23

Associação - APAEP), Alcinéia Maria Elias de Oliveira (representante do Poder24

Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC), Robson Rodrigues de Carvalho25

(representante dos Diretores das Escolas Municipais de Duque de Caxias), Fernanda26

da Silva Carvalho (representante do Sindicato dos Profissionais da Educação de27

Duque de Caxias - SEPE) e Marivaldo Marques Soares (representante do Conselho28

Municipal de Educação de Duque de Caxias). Também estiveram presentes os29
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representantes do DPCF (Departamento de Planejamento, Controle e Finanças), João30

Nicolau Melhem e Érika Souza de Carvalho. As Conselheiras Tatiane Chagas Lemos31

(representante dos Diretores das Escolas Municipais de Duque de Caxias) e Maria da32

Glória Ferreira dos Santos (representante do segmento de Pais e/ou Responsáveis -33

APAEP) apresentaram justificativas de ausência via aplicativo de mensagens. O34

Conselheiro Carlos Maurício questionou ao Secretário Executivo, Jocimar Santos,35

sobre os ofícios do ano de 2019 referentes aos encaminhamentos sobre a LOA (Lei36

Orçamentária Anual) e ao Prefeito, sinalizando que acionará o Ministério Público caso37

as informações não sejam disponibilizadas até a próxima reunião. As Conselheiras38

Giselle Irene e Miriam de França afirmaram que não irão participar da solicitação e39

encaminhamento propostos pelo Conselheiro Carlos Maurício, considerando ser uma40

atitude unilateral. A Conselheira Éricka Simone sugeriu aos presentes que o debate41

fosse realizado em futura reunião, visto a ausência da Presidente Suzi Meri. O42

Conselheiro Carlos Maurício postou no chat sobre obrigações do conselho do43

CACS-FUNDEB. O Secretário Executivo solicitou ao diretor do DPCF, Sr. João Melhem,44

explicações sobre a LOA. O Sr. João Melhem informou que o documento citado se45

encontra no portal da transparência, ainda como proposta e apresentou explicações46

gerais. O Conselheiro Carlos Maurício questionou ao Sr. João Melhem sobre as47

entradas do FUNDEB, que o respondeu apresentando os respectivos valores de queda48

na arrecadação do FUNDEB. A Conselheira Solange Noronha reiterou questões49

apresentadas no Grupo de Trabalho - SIOPE, em comentário à fala do Sr. João50

Melhem, comentando que a Presidente Suzi Meri não daria o ratifico sem a declaração51

retificadora. O Sr. João Melhem respondeu as colocações, apresentando documento52

enviado pelos técnicos do SIOPE indicando não existirem mais pendências no sistema.53

O Secretário Executivo sugeriu ao Sr. João Melhem que digitalize o documento para54

posterior envio ao GT-SIOPE. O Sr. João Melhem solicitou constar em ata que o DPCF55

entregou documentos necessários à análise e ratifico do SIOPE ao CACS-FUNDEB56

em 20/07/2020 (vinte de julho de dois mil e vinte) e que se o Município cair em57

inadimplência, será por quebra de prazo. Após apresentação dos dados, o Sr. João58

Melhem foi liberado da reunião. A Conselheira Solange Noronha perguntou se ainda59

restariam dúvidas quanto ao que foi apresentado pelo Grupo de Trabalho, sem receber60

posicionamentos dos conselheiros. A Conselheira Alcinéia Maria questionou quem61

poderia assumir a condução da reunião na ausência da Presidente Suzi Meri. O62
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Secretário Executivo informou que a Conselheira Éricka Simone havia sido eleita pelo63

colegiado para a função de Vice-presidente. No entanto, por ainda não ter sido64

realizada atualização no quadro de integrantes do CACS-FUNDEB no site do FNDE, a65

ser realizada pela Secretária Municipal de Educação, considerou não ser apropriado66

repassar a função à conselheira na reunião de hoje. O Conselheiro Carlos Maurício67

explanou que apresentará questionamentos sobre demandas ainda não resolvidas na68

próxima reunião, com a presença da Presidente Suzi Meri e questionou sobre a69

possível mudança da Lei do FUNDEB, no que tange ao quadro de formação e70

atuações do Conselho. O Secretário Executivo informou ainda não ter uma informação71

precisa sobre os temas e sinalizou a necessidade de um agendamento para leitura das72

atas do ano de 2020 (dois mil e vinte). A Conselheira Alcinéia Maria frisou que uma73

reunião sem a Presidente ou Vice deveria ser considerada um Grupo de Trabalho ou74

de Estudos. O Secretário Jocimar Santos ratificou a opinião da Conselheira Alcinéia75

Maria, mencionando que verificaria posteriormente qual a classificação seria mais76

adequada para a reunião e apresentou esclarecimentos aos presentes sobre os prazos77

para a nova composição do Conselho, informando sobre protocolos abertos junto ao78

FNDE relacionados ao assunto. Não havendo mais questões a serem verificadas, a79

reunião online foi encerrada às 15:21hs (quinze horas e vinte e um minutos), com os80

seus pontos de pauta sendo assim reencaminhados para a próxima reunião81

extraordinária. Não havendo mais considerações, eu, Jocimar Santos Silva, Secretário82

Executivo do Conselho, lavrei a presente ata, 30/07/2020 (trinta de julho de dois mil e83

vinte) que será lida, revisada e ratificada por todos os Conselheiros em suas84

representações. Conselheiros titulares: Solange Noronha de Souza (representante do85

Poder Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC), Miriam de França86

(representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC), Giselle87

Irene Lima Teixeira do Nascimento (representante do Conselho Municipal de88

Educação/DC), Carlos Maurício Franklin Lapa (representante do Sindicato dos89

Profissionais da Educação de Duque de Caxias - SEPE); Conselheiros Suplentes:90

Éricka Simone Alves de Jesus Silva (representante do Segmento de Pais e/ou91

Responsáveis dos Conselhos Escolares Municipais e Associação - APAEP), Alcinéia92

Maria Elias de Oliveira (representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de93

Educação/DC), Robson Rodrigues de Carvalho (representante dos Diretores das94

Escolas Municipais de Duque de Caxias), Fernanda da Silva Carvalho (representante95
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do Sindicato dos Profissionais da Educação de Duque de Caxias - SEPE) e Marivaldo96

Marques Soares (representante do Conselho Municipal de Educação de Duque de97

Caxias).98


