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

Registro de Encontro Virtual do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação – FUNDEB/DC, realizada no dia 10 de setembro de 2020.

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

minutos, deu-se início ao 1º Encontro Virtual do Conselho do Fundo de Manutenção e2

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação3

- FUNDEB para leitura de atas, através de videoconferência, com validação embasada4

na Deliberação № 01/2020, de 02/06/2020, publicada no Boletim Oficial do Município5

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

pelo funcionário Jocimar Santos Silva. Não houve ordenação de pauta, visto ser7

apenas um encontro para leitura das atas do ano de 2020, referentes ao grupo que8

formara o Conselho no biênio 2018-2020 e que em acordo unânime e solidário,9

propositou a realização desta seção virtual para leitura e análise das atas, dentro de10

um horário e teto estabelecido pelos participantes, na presente data. Estavam11

presentes os seguintes participantes: Solange Noronha de Souza (representante do12

Poder Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC), Miriam de França13

(representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC), Giselle14

Irene Lima Teixeira do Nascimento (representante do Conselho Municipal de15

Educação/DC), Suzi Meri de Souza (representante do Sindicato dos Professores de16

Duque de Caxias/SEPE-DC), Tatiane Chagas Lemos (representante dos Diretores das17

Escolas Municipais de Duque de Caxias), Carlos Maurício Franklin Lapa18

(representante do Sindicato dos Profissionais da Educação de Duque de Caxias -19

SEPE), Éricka Simone Alves de Jesus Silva (representante do Segmento de Pais e/ou20

Responsáveis dos Conselhos Escolares Municipais e Associação - APAEP), Robson21

Rodrigues de Carvalho (representante dos Diretores das Escolas Municipais de Duque22

de Caxias), Fernanda da Silva Carvalho (representante do Sindicato dos Profissionais23

da Educação de Duque de Caxias - SEPE), Maria Imaculada Azeredo da Silveira24

(representante do Conselho Tutelar de Duque de Caxias) e Marivaldo Marques Soares25

(representante do Conselho Municipal de Educação de Duque de Caxias). A Sra. Suzi26

Meri de Souza deu abertura a reunião agradecendo a presença de todos e propondo o27

pensamento de encerrar o ciclo do biênio 2018-2020 da melhor maneira possível,28
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fazendo uma boa leitura e avaliação das atas que serão apresentadas. Em seguida, o29

Sr. Jocimar Santos iniciou a leitura das atas correspondentes ao período de janeiro a30

março de 2020 e, de junho a seis de agosto de 2020. Entre os meses de abril e maio31

não ocorreram reuniões devido à pandemia de Covid-19, sendo o retorno das reuniões32

realizado por meio de videoconferência, com validação embasada na Deliberação №33

01/2020, citada às linhas 5 e 6. Sendo assim, foram lidas, analisadas, retificadas e34

APROVADAS as seguintes atas: REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 23/01/2020;35

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 13/02/2020; REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 20/02/2020;36

REUNIÃO ORDINÁRIA DE 12/03/2020; REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 02/06/2020,37

esta, a primeira por meio de videoconferência. Não havendo mais dúvidas e com o teto38

acertado para a reunião estar se aproximando, por unanimidade, foi agendada a data39

de 17/09/2020 (dezessete de setembro de dois mil e vinte), às 14 horas, para um novo40

encontro virtual a fim de dar continuidade à exposição das demais atas restantes. A Sra.41

Fernanda da Silva Carvalho informou que não poderá participar do biênio 2020-202242

da nova composição do CACS-FUNDEB devido a motivos pessoais. Em tempo, O43

Secretário Executivo informou aos participantes que as atas aprovadas e as que ainda44

deverão ser analisadas, estariam sendo encaminhadas por email e ao grupo de45

WhatsApp. Após agradecimentos coletivos, o encontro foi encerrado. Não havendo46

mais registros a serem realizados, eu, Jocimar Santos Silva, Secretário Executivo do47

Conselho, lavrei a presente ata, 10/09/2020 (dez de setembro de dois mil e vinte) que48

será lida, revisada e ratificada por todos os citados anteriormente.49


