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Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
FUNDEB/DC

Ata da Reunião Extraordinária do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação – FUNDEB/DC, realizada no dia 20 de agosto de 2020.

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas e quinze1

minutos, deu-se início a Reunião Extraordinária do Conselho do Fundo de Manutenção2

e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da3

Educação - FUNDEB, através de videoconferência, com validação embasada na4

Deliberação № 01/2020, de 02/06/2020, publicada no Boletim Oficial do Município de5

Duque de Caxias de número 6856, de 19/06/2020, em sua página 14, secretariada6

pelo funcionário Jocimar Santos Silva e com os seguintes pontos de pauta: I -7

PALAVRA DA PRESIDENTE; II - INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA; III -8

PENDÊNCIAS; IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS. Estavam presentes os seguintes9

Conselheiros Titulares: Solange Noronha de Souza (representante do Poder Executivo10

da Secretaria Municipal de Educação/DC), Miriam de França (representante do Poder11

Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC), Giselle Irene Lima Teixeira do12

Nascimento (representante do Conselho Municipal de Educação/DC), Suzi Meri de13

Souza (representante do Sindicato dos Professores de Duque de Caxias/SEPE-DC),14

Maria da Glória Ferreira dos Santos (representante do segmento de Pais e/ou15

Responsáveis - APAEP), Sidney Campos Neves (representante do Segmento de Pais16

e/ou Responsáveis dos Conselhos Escolares Municipais e Associação - APAEP),17

Tatiane Chagas Lemos (representante dos Diretores das Escolas Municipais de Duque18

de Caxias) e Carlos Maurício Franklin Lapa (representante do Sindicato dos19

Profissionais da Educação de Duque de Caxias - SEPE) e os Conselheiros Suplentes:20

Éricka Simone Alves de Jesus Silva (representante do Segmento de Pais e/ou21

Responsáveis dos Conselhos Escolares Municipais e Associação - APAEP), Robson22

Rodrigues de Carvalho (representante dos Diretores das Escolas Municipais de Duque23

de Caxias), Alcinéia Maria Elias de Oliveira (representante do Poder Executivo da24

Secretaria Municipal de Educação/DC), Maria Imaculada Azeredo da Silveira25

(representante do Conselho Tutelar de Duque de Caxias), e Marivaldo Marques Soares26

(representante do Conselho Municipal de Educação de Duque de Caxias). I -27

PALAVRA DA PRESIDENTE – A Presidente Suzi Meri abriu a reunião agradecendo28
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aos presentes por mais um encontro. Disse estar tendo que controlar sua ansiedade29

em dividir com todos à notícia que definiu como “bombástica” e que a pegou de30

surpresa no dia anterior. Em seguida, comunicou aos conselheiros o encerramento de31

seus mandatos no CACS-FUNDEB, e-mail enviado pelo FNDE (Fundo Nacional de32

Desenvolvimento da Educação) à Secretaria Executiva. A Presidente apresentou o33

seguinte comentário: “nós estamos sem mandato. O FNDE, por mais que34

mandássemos ofícios, emails e protocolos solicitando informações, deu nosso35

mandato como encerrado. Daí, já vou passar para os informes da Secretaria Executiva36

porque tenho que dividir com vocês esta situação para sabermos o que fazer e nos37

situarmos, visto que tínhamos uma pauta para hoje e precisamos definir o que será38

determinado e o que é este Conselho hoje. Nós estamos sem mandato”. II -39

INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA - O Secretário Executivo, Jocimar Santos,40

apresentou os seguintes informes: Email oriundo do FNDE com data de 18/08/2020 -41

Assunto: Término de Mandato do Conselho “Diamante”. Email enviado pelo FNDE à42

Secretaria Executiva do CACS-FUNDEB do Município de Duque de Caxias informando43

que o mandato dos Conselheiros desse ente federado havia sido encerrado, nesta44

data. O email também apresentou informações sobre o procedimento a ser adotado45

para o cadastro do novo mandato. O Secretário Executivo fez a leitura do email,46

destacando que a Secretaria Executiva, ao tomar conhecimento do recebimento do47

mesmo, encaminhou seu conteúdo à Presidente Suzi Meri para verificação de48

possíveis ações a serem tomadas, complementando com o seguinte comentário: “há49

duas ou três reuniões atrás aprovamos o Edital de Nova Composição do50

CACS-FUNDEB e foi feito o encaminhamento dos ofícios às entidades representativas.51

Esta nova representação do Conselho é que irá passar por esta etapa de52

cadastramento citado no email. Este email do FNDE encerra uma série de protocolos53

que nós estamos encaminhando há algumas semanas porque nós estávamos ainda54

em dúvida, baseada nos adiamentos que o FNDE elaborou em algumas prestações de55

contas, se o mandato teria final realmente no mês de agosto ou se haveria56

postergação, por conta da votação prevista para dezembro de 2020. Enviamos57

algumas solicitações e a resposta final foi esta, onde o FNDE definiu que o biênio58

2018-2020 foi encerrado. A Presidente Suzi Meri já teve todos os seus acessos aos59

sistemas SIMEC, SIGECON e SIOPE bloqueados pelo próprio FNDE. É importante60

mencionar que, com exceção do PNATE, que não é culpa do CACS-FUNDEB e sim,61
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uma inconsistência no sistema SIGECON, o CACS-FUNDEB do Município de Duque62

de Caxias encontra-se com todas as suas análises e prestações de conta em dia:63

SIMEC-PAR, SIOPE e acredito que a próxima análise de prestação de contas do64

SIOPE já será realizada pelo novo grupo a ser formado”. O Secretário Executivo65

também apresentou documento extraído do site do FNDE na data de 19/08/202066

(dezenove de agosto de dois mil e vinte) contendo dados como: período do mandato67

(17/08/2018 à 17/08/2020). Reiterou que, em consultas anteriores, este dado não era68

apresentado no formulário. Também apresentou a listagem de Conselheiros que69

continha inícios de mandato em 17/08/2018 (dezessete de agosto de dois mil e dezoito)70

e outros em 05/10/2018 (cinco de outubro de dois mil e dezoito), apresentando como71

referência, o cadastro da Presidente Suzi Meri, onde está registrado o início de função72

em 05/10/2018. O Secretário Executivo comentou que havia dúvida sobre a data válida73

para o encerramento do mandato ser agosto ou outubro, o que foi esclarecido com o74

email enviado pelo FNDE. Em suas palavras: “não é uma informação muito75

tranquilizadora, mas, ao mesmo tempo, sabemos que o FNDE tem suas premissas e76

que devem ser acatadas. Nos protocolos encaminhados ao FNDE sempre pontuamos77

que o Conselho estava trabalhando dentro das condições possíveis mediante o quadro78

de pandemia e até recebemos uma mensagem um pouco dura do FNDE com relação a79

isso. Mas, o posicionamento final do FNDE foi esse”. A Conselheira Giselle Irene80

questionou se este término de mandato seria para todo o Conselho. O Secretário81

Executivo confirmou ser prazo final para todo o colegiado e complementou a82

explicação: “o FNDE entende que é o período do mandato e não quando a pessoa83

entra. Mesmo que a pessoa entre posteriormente ao início do mandato, o FNDE84

reconhece como período do mandato para o encerramento, abarcando a todos os85

cadastrados no Conselho - o encerramento é único para todos”. A Conselheira Maria86

da Glória comentou: “estava acompanhando a efetivação do meu cadastro no site do87

FNDE e verifiquei que nem cadastrada eu fui, meu nome não constava na lista de88

conselheiros do CACS-FUNDEB”. O Secretário Executivo informou: “uma explicação89

para o seu questionamento seria a seguinte: você entrou no final de 2019 e nós90

encaminhamos a solicitação de inclusão. Porém, sempre que a Secretária Claudia91

Viana ia fazer esta inclusão, coincidia com alguma análise de prestação de contas. Em92

uma ocasião em que a Secretária foi tentar fazer esta mudança, houve problemas na93

execução da análise, então, ela sempre ficava aguardando um pouco mais. O que há94
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de muito favorável nisso é que, para o FNDE, você poderá ter mais dois mandatos95

devido à inexistência do seu cadastro na formação que foi encerrada, sendo essa uma96

vantagem de você não ter sido inserida no sistema. Por exemplo, a Conselheira97

Fernanda, que entrou posteriormente como suplente, já consta com um mandato no98

sistema do FNDE”. O Conselheiro Carlos Maurício perguntou sobre quais Conselheiros99

já estão em um segundo mandato na atual gestão. O Secretário Executivo informou100

que seriam os Conselheiros: Giselle Irene, Alcinéia Maria, Marivaldo Marques, Sidney101

Campos, além da Presidente Suzi Meri. Todos os demais foram conduzidos pela102

primeira vez em 2018 e poderão ser reconduzidos, conforme definição de suas103

respectivas instituições através dos ofícios já encaminhados. O conselheiro Marivaldo104

Marques perguntou se a Secretaria Executiva iria enviar algum documento ao sindicato105

referente à recondução. O Secretário Jocimar Santos reiterou que os ofícios referentes106

à nova composição do CACS-FUNDEB já foram encaminhados para as respectivas107

entidades representadas no Conselho e que, também será enviado para cada108

instituição, um ofício informando sobre a atual decisão do FNDE referente ao término109

do mandato da atual gestão do Conselho, para que as próprias instituições acelerem110

as suas conduções de acordo com o Edital. O Conselheiro Carlos Maurício apresentou111

proposição de que a Secretaria Executiva também enviasse por email, aos atuais112

Conselheiros, o documento do FNDE onde se registra a questão do término do113

mandado referente ao biênio 2018-2020, o que foi corroborado pelo Secretário114

Executivo. A Conselheira Giselle Irene perguntou ao Secretário Executivo sobre a115

questão da leitura das Atas de 2020, o qual informou que os Conselheiros irão definir116

na atual reunião uma data para que seja feita a leitura, retificações e aprovação das117

atas, o que irá demandar uma nova reunião exclusiva para este assunto. O118

Conselheiro Sidney Campos argumentou: “a questão é a seguinte... Questão de119

esclarecimento. Quando saiu a nossa portaria de nomeação do Conselho para este120

biênio, bem como quando foi a data do envio dessa portaria? Isso é muito importante121

para podermos dar os devidos encaminhamentos”. A pedido do Secretário Executivo,122

foi apresentada em tela virtual, a lista de Conselheiros por extraída do site do FNDE. O123

Conselheiro Carlos Maurício apresentou consideração salientando de que fosse124

marcada uma data para leitura das atas de 2020 e que, todo trabalho de validação de125

contas e análise de respostas fosse redirecionado para a próxima gestão do126

CACS-FUNDEB: “neste momento, nós não temos mais nenhum atributo legal para127
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fazer nenhuma análise ou julgamento, mas, acho que temos que marcar uma data128

para deixarmos tudo pronto para a próxima gestão, com as atas já analisadas e129

finalizadas até a data de hoje”. A Presidente Suzi Meri reiterou sobre a importância de130

deixar um legado para a próxima gestão, considerando importante apresentar uma131

organização. O Conselheiro Sidney Campos esboçou a proposta de tentativa de132

elaborar um recurso junto ao FNDE propondo uma dilação de prazo para a atual133

formação do Conselho, mas, em verificação quanto a data de término de mandato de134

todos os Conselheiros, informou que não gostaria de culpabilizar ninguém e que135

respeitaria a Secretaria Executiva. No entanto, argumentou que todos poderiam ter136

pensado antes num possível processo de prorrogação de prazo diante do quadro da137

pandemia. Concluiu sua observação mencionando ser importante pensar no processo138

para a nova composição. Em complemento a observação levantada pelo Conselheiro139

Sidney Campos, o Secretário Executivo informou ter sido mencionado nos140

protocolos enviados ao FNDE, que o CACS-FUNDEB teria ficado um período sem141

reuniões presenciais devido à pandemia e que, a partir de junho, as reuniões haviam142

sido retomadas. Ainda, nos referidos protocolos, pedia-se orientações sobre o período143

de vigência do atual grupo e se o mandato poderia ser prorrogado. O Secretário144

Executivo também reiterou que, em suas respostas, o FNDE não apresentava um145

posicionamento claro, com respostas padronizadas em relação à Lei 11.494/2007. Em146

seguida, foram apresentados os seguintes protocolos enviados ao FNDE, referentes a147

este tema: 4400597, de 29/07/2020; 4406293, de 04/08/2020; 4419078, de 18/08/2020.148

Para cada protocolo, também foram lidas as respectivas respostas enviadas pelo149

FNDE. Seguindo com os informes, foram apresentados os informes: Ofício nº150

42/2020/FUNDEB/DC, de 14/08/2020 (quatorze de agosto de dois mil e vinte) -151

Assunto: Solicitação (FAZ). Ofício enviado para à Ilma. Sra. Secretária de Educação,152

Profa. Cláudia de Araújo Viana, referente à solicitação de disponibilização, com a maior153

brevidade possível, da Proposta Orçamentária da Secretaria Municipal de Educação154

referente ao ano de 2021. No ofício, foi citado o endereço eletrônico do155

CACS-FUNDEB com a finalidade de dar brevidade ao envio deste documento por meio156

digital para avaliação do colegiado em reunião extraordinária; Ofício nº157

43/2020/FUNDEB/DC, de 14/08/2020 (quatorze de agosto de dois mil e vinte) -158

Assunto: Solicitação (FAZ). Ofício enviado para o Ilmo. Secretário Municipal de159

Fazenda e Planejamento, Sr. Carlos Soutinho de Mello, referente à solicitação de160
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esclarecimentos sobre a possibilidade de extensão de prazo informado pela Sra.161

Secretária de Educação, no Ofício 1220/GS/SME/2020 e requerendo a162

disponibilização do cronograma para elaboração da LOA; Ofício nº163

1464/GAB/SMASDH/2020, de 14/08/2020 (quatorze de agosto de dois mil e vinte) -164

Ofício encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos165

Humanos (SMASDH) à Presidente do CACS-FUNDEB, referente ao informe dos166

nomes dos Conselheiros que representarão o Conselho Tutelar no CACS-FUNDEB,167

com encaminhamento dos Ofícios nº 018/CC e nº 0246/I, em resposta ao Ofício nº168

33/2020/FUNDEB/DC, além dos anexos com os documentos dos referidos169

Conselheiros; E-mails de resposta do Departamento Orçamentário/SMFP ao170

CACS-FUNDEB referentes ao Ofício nº 41/2020/FUNDEB/DC, de 07/08/2020 (sete de171

agosto de dois mil e vinte) e Ofício nº 43/2020/FUNDEB/DC, de 14/08/2020 (quatorze172

de agosto de dois mil e vinte) – O Secretário Executivo apresentou o teor do email173

encaminhado pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, onde foi174

apresentado oo Cronograma para elaboração da LOA – 2021. III - PENDÊNCIAS - A175

Presidente Suzi Meri apresentou proposta aos Conselheiros sobre o Regimento176

Interno sugerindo que o debate sobre o mesmo fosse transferido para o próximo grupo177

que irá compor o Conselho no biênio 2020-2022. O Conselheiro Sidney Campos178

apresentou a seguinte consideração: “penso que a sua proposta é legítima, o Conselho179

é aberto. O fato daqueles que de forma efetiva não poderão fazer mais parte deste180

Conselho em nada o atrapalha em participar das reuniões do Conselho. Eu penso que181

a Executiva tem uma memória, essa memória precisa ser preservada e essa nova182

gestão tem um papel importante de tratar do Regimento Interno”. A Conselheira Giselle183

Irene corroborou com a proposta da Presidente Suzi Meri para que a próxima gestão184

prossiga com a reestruturação do Regimento Interno, visto que o atual grupo apenas185

iniciou o debate sobre este tema. O Conselheiro Sidney Campos acrescentou que186

tinha apenas a lamentar porque, diante da demanda reprimida do Conselho, “nós187

deixamos de fazer o dever de casa”. Ainda em tempo, o Conselheiro indagou se188

prestação de contas do FUNDEB, exercício de 2019, havia sido encaminhada. O189

Secretário Executivo confirmou a conclusão do Parecer e o envio à Secretaria190

Municipal de Fazenda e Planejamento. Ratificou ainda que apenas a prestação de191

contas do PNATE de 2019 não foi concluída devido ao próprio SIGECON, que ainda192

mantém bloqueado o acesso a análise, conforme comprovam os protocolos 4363768 e193
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4398037, no sistema MEC - Fale Conosco. A Presidente Suzi Meri solicitou aos194

Conselheiros a definição de uma data para a leitura das atas de 2020. Após consulta o195

ao Secretário Executivo, ficou acertada a leitura das atas para o dia 10/09/2020 (dez196

de setembro de 2020), de modo unânime. O Conselheiro Carlos Maurício apresentou197

dúvida sobre a LOA: “apesar das respostas dos ofícios, a LOA não chegou a esse198

Conselho para que deliberássemos sobre ela, de fato foi isso que aconteceu - essa é a199

minha dúvida”. O Secretário Executivo informou: “de acordo com a resposta do200

Departamento Orçamentário da SMFP, a LOA-2021 ainda está em elaboração. Caso201

seja preciso, podemos fazer nova leitura do ofício e das respostas apresentadas. E202

com relação ao e-mail do FNDE, nós estaremos encaminhando para cada Instituição,203

exceto o Conselho Tutelar, que já encaminhou a documentação dos novos204

Conselheiros”. A Conselheira Giselle Irene indagou se este e-mail também seria205

enviado para o Conselho Municipal de Educação. Em resposta, o Secretário Executivo206

informou que o e-mail seria encaminhado para todas as Instituições, inclusive o CME.207

IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS - A Presidente Suzi Meri fez seus sinceros208

agradecimentos ao trabalho de todos os Conselheiros com a seguinte fala: “mediante209

todas às adversidades, apresentando tranquilidade no encerramento de um mandato210

sem pendências, sem que fique para trás conflitos ou assuntos muito complicados para211

resolução pelo novo grupo que assumir, tendo eles apenas a questão da Prestação de212

Contas, que é algo contínuo a ser verificado ao longo do ano. O que estará ficando213

para o próximo grupo não é algo tão difícil de se resolver, ainda mais com a Secretaria214

Executiva e com alguns membros que aqui possivelmente devem permanecer. O215

convívio que tivemos ao longo deste tempo foi intenso com divergências, acertos, erros,216

mas também, muito aprendizado, pois, em algum momento nós compomos uma só217

identidade em prol da Educação. Hoje só tenho a agradecer e esclarecer que em meio218

à surpresa, todo este assunto sobre a notificação do FNDE, apesar das nossas219

tentativas de se obter respostas, em nenhum momento foi nos dado indícios de que220

esta ação do FNDE seria feita. Ao contrário, todas as respostas do FNDE foram221

evasivas, sem algum aprofundamento e no de repente, descobrimos isso. Não é do222

jeito que nós gostaríamos, pois, o ideal seria prepararmos o encerramento de nosso223

mandato mas não tivemos tempo hábil para isso, o que foi alheio à nossa vontade,224

devido à desgovernança do FNDE, que muito atrapalhou nosso trabalho ao longo225

deste tempo, sem suporte e respaldo para vários detalhes. Enfim, torcemos que nosso226
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País melhore, que os Governos levem em consideração os Conselhos, pois, cada227

Conselho levanta a voz de quem está tentando fazer algo positivo e não jogando228

contra. Estamos todos do mesmo lado tentando objetivos em comum, que é o melhor229

para nosso Município e para nossos alunos”. Não havendo mais considerações, a230

Presidente Suzi Meri deu a reunião como encerrada e agradeceu a presença de todos.231

Não havendo mais registros a serem realizados, eu, Jocimar Santos Silva, Secretário232

Executivo do Conselho, lavrei a presente ata, 20/08/2020 (vinte de agosto de dois mil e233

vinte) que será lida, revisada e ratificada por todos os Conselheiros em suas234

representações. Conselheiros titulares: Solange Noronha de Souza (representante do235

Poder Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC), Miriam de França236

(representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC), Giselle237

Irene Lima Teixeira do Nascimento (representante do Conselho Municipal de238

Educação/DC), Suzi Meri de Souza (representante do Sindicato dos Professores de239

Duque de Caxias/SEPE-DC), Maria da Glória Ferreira dos Santos (representante do240

segmento de Pais e/ou Responsáveis - APAEP), Sidney Campos Neves (representante241

do Segmento de Pais e/ou Responsáveis dos Conselhos Escolares Municipais e242

Associação - APAEP), Tatiane Chagas Lemos (representante dos Diretores das243

Escolas Municipais de Duque de Caxias) e Carlos Maurício Franklin Lapa244

(representante do Sindicato dos Profissionais da Educação de Duque de Caxias -245

SEPE) e os Conselheiros Suplentes: Éricka Simone Alves de Jesus Silva246

(representante do Segmento de Pais e/ou Responsáveis dos Conselhos Escolares247

Municipais e Associação - APAEP), Robson Rodrigues de Carvalho (representante dos248

Diretores das Escolas Municipais de Duque de Caxias), Alcinéia Maria Elias de Oliveira249

(representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC), Maria250

Imaculada Azeredo da Silveira (representante do Conselho Tutelar de Duque de251

Caxias), e Marivaldo Marques Soares (representante do Conselho Municipal de252

Educação de Duque de Caxias).253


