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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 29 de novembro de 2019.

Aos vinte e nove de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta e oito1

minutos, na sede da Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua Prefeito José2

Carlos Lacerda, número mil quatrocentos e vinte e dois, deu-se início a Reunião3

Extraordinária do Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da4

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB,5

secretariado pelo funcionário Jocimar Santos Silva, com pauta única: 01 – PAR –6

PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.7

Com a presença dos Conselheiros Titulares: Solange Noronha de Souza8

(representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de Educação de Duque9

de Caxias), Miriam de França (representante do Poder Executivo da Secretaria10

Municipal de Educação de Duque de Caxias), Giselle Irene Lima Teixeira do11

Nascimento (representante do Conselho Municipal de Educação de Duque de12

Caxias), Carlos Maurício Franklin Lapa (representante do Sindicato dos Profissionais13

da Educação de Duque de Caxias - SEPE), Suzi Meri de Souza Saraiva14

(representante do Sindicato dos Profissionais da Educação de Duque de Caxias -15

SEPE), Sidney Campos Neves (representante do segmento de Pais e/ou16

Responsáveis - APAEP), dos Conselheiros Suplentes: Alcinéia Maria Elias de17

Oliveira (representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de Educação de18

Duque de Caxias) e Éricka Simone Alves de Jesus Silva (representante do segmento19

de Pais e/ou Responsáveis – APAEP) e dos convidados: Helenita Bezerra Silva20

(representante do Sindicato dos Profissionais da Educação de Duque de Caxias -21

SEPE), Cláudia de Araújo Viana (Secretária Municipal de Educação do Município de22

Duque de Caxias) e Raquel Leal (funcionária do Núcleo de Projetos da Secretaria23

Municipal de Educação de Duque de Caxias). 01 – PAR – PLANO DE AÇÕES24

ARTICULADAS – ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS. A Presidente Suzi25

Meri abriu a reunião realizando agradecimentos pela presença de todos e citando a26

necessária realização das análises dos processos referentes ao PAR (Plano de27

Ações Articuladas), junto ao SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, Execução28

e Controle), conforme acordo firmado na anterior reunião do colegiado. O29
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Conselheiro Carlos Maurício registrou o seu desagrado pela maneira ao qual foi30

estabelecida a convocação para a reunião, visto que, o aviso fora emitido em menos31

de 48 horas de antecedência, além de questionar a falta de tempo hábil para32

checagem das informações solicitadas ao Núcleo de Projetos, via oficio. A33

Presidente Suzi Meri fez uma retrospectiva sobre os acontecimentos relativos à34

análise das prestações do PAR, buscando elucidar questões sobre a pendência que35

poderia gerar bloqueios, visto ao encerramento do prazo, o que justificaria a36

convocação dos conselheiros. Explicou que a presente data seria a última para37

realização da análise sem acarretar possíveis problemas ao Município e sinalizou38

que a aprovação da mesma não seria uma regra e, sim, uma continuidade da39

atividade iniciada na última Reunião Ordinária do Conselho ocorrida no dia40

14/11/2019 (quatorze de novembro de dois mil e dezenove). O Conselheiro Carlos41

Maurício manteve a opinião de desacordo ao explicado pela Presidente do Conselho,42

afirmando que na reunião citada foi solicitado o envio de um ofício que requisitara os43

documentos para avaliação do colegiado e que não concordaria em realizar a análise44

das prestações de contas sem um estudo de todo teor que havia sido disponibilizado.45

O Conselheiro Sidney Campos relatou que a Presidente Suzi Meri já havia realizado46

em outra ocasião uma análise “ad referendum”, mencionando considerar importante47

uma readequação no Regimento Interno do CACS-FUNDEB. A Conselheira Alcinéia48

Maria ratificou as palavras da Presidente Suzi Meri abordando a relevância da49

realização da análise e as variadas demandas que se apresentaram nas últimas50

reuniões como justificativa para a falta de uma adequação do Regimento Interno. A51

Professora Cláudia Vianna fez um amplo relato a respeito do PAR. Afirmou ter52

recebido solicitação da Secretaria Executiva do CACS-FUNDEB de um funcionário53

para acompanhamento constante no sistema e que estaria autorizando o54

deslocamento desse profissional para o Conselho. Mencionou que outros projetos55

também seriam objeto de futura análise e que o seu desejo seria de que todas as56

informações necessárias fossem disponibilizadas aos conselheiros a fim de57

proporcionar adequados entendimentos. Ressaltou que como ordenadora de58

despesa, possuía uma avaliação tranquila ao acompanhar uma Ata de Adesão junto59

ao FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), em razão da prática60

por ele adotada do menor preço e preocupação na qualidade dos produtos. Ademais,61

fez elogios à Presidente Suzi Meri pela postura e interesses sempre demonstrados e62
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argumentou que o aviso aos conselheiros sobre a reunião de maneira célere,63

carregava um aprendizado não só para o CACS-FUNDEB, como também para a64

Secretaria Municipal de Educação. O Conselheiro Carlos Maurício registrou o seu65

incômodo em relação às solicitações de informações do Conselho não serem66

plenamente atendidas pela Entidade Executora, o que na sua ótica viabilizaria67

melhores entendimentos das demandas. A Conselheira Giselle Irene ratificou a fala68

da Secretária, lembrando que as informações solicitadas não foram negadas. A69

Professora Cláudia Viana afirmou que as respostas que forem de responsabilidade e70

competência da Secretaria Municipal de Educação serão disponibilizadas. O71

Conselheiro Carlos Maurício sinalizou para essas necessidades e para uma falta de72

estrutura do CACS-FUNDEB para atender todas as exigências atuais em legislação.73

A Professora Cláudia Viana afirmou ter o entendimento de que o Conselho na atual74

organização, com um Secretário Executivo e uma atendente, teria dificuldades em75

realizar acompanhamento adequado aos assuntos alusivos ao PAR, visto que, além76

das atas, havia observado a dinâmica dos muitos assuntos relacionados ao77

Conselho, como pesquisa, elaboração de documentos e ofícios, definindo assim por78

encaminhar mais um funcionário para atuação técnica relativa ao assunto em tela. A79

funcionária Raquel Leal iniciou a apresentação dos dados dos processos no SIMEC80

(Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle). Os Termos de81

Compromisso de números 201800151 (Processo 2340000057601716) e 10112/201382

(Processo 23400009760201217), de aquisição de 5 (cinco) e 11 (onze) ônibus83

escolares, respectivamente, tiveram suas análises realizadas com a inserção das84

respostas em dois momentos distintos, onde cada processo foi analisado85

separadamente, atendendo as solicitações de iguais perguntas contidas em dois86

questionários, cujas respostas similares foram: 1) Os bens adquiridos/produzidos87

e/ou serviços contratados, objetos do PAR, foram adquiridos/realizados em88

quantidade compatível ao contido no Termo de Compromisso? Resposta: SIM; 2) Os89

bens adquiridos/produzidos e/ou serviços contratados, objeto do PAR, foram90

adquiridos/realizados conforme especificação contida no Termo de Compromisso?91

Resposta: SIM; 3) Os bens adquiridos/produzidos e/ou serviços contratados, objeto92

do PAR são utilizados na finalidade contida no Termo de Compromisso? Resposta:93

SIM; 4) O CACS tem infraestrutura e condições materiais adequadas para o seu94

funcionamento? Resposta: EM PARTE; 5) São disponibilizados pelo ente veículo e95
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combustível para deslocamento de Conselheiros quando necessário? Resposta: SIM;96

6) Os bens adquiridos/produzidos, objeto do PAR, foram incorporados e tombados97

em registros próprios no patrimônio do ente? Resposta: SIM; 7) O uso dos veículos,98

objeto do Programa Caminho da Escola, são submetidos à inspeção semestral no99

Detran? Resposta: SIM; 8) Os veículos, objeto do Programa Caminho da Escola, são100

submetidos à inspeção semestral do Detran? Resposta: SIM; 9) Os condutores,101

exceto bicicleta, dos veículos do Programa Caminho da Escola atendem aos102

requisitos legais para a condução de estudantes? Resposta: SIM; 10) O ente103

descaracterizou a pintura e/ou as marcas originais de fábrica dos bens104

adquiridos/produzidos? Resposta: NÃO; 11) Os conselheiros realizam visitas e105

inspetorias nas unidades escolares para verificar o uso adequado dos bens106

adquiridos/produzidos e/ou serviços contratados? Resposta: SIM; 12) Os107

conselheiros foram capacitados para analisar a aplicação dos recursos financeiros108

transferidos ao ente, no âmbito do PAR? Resposta: EM PARTE. Considerando que109

foram realizadas algumas apresentações, pela Equipe do Núcleo de Projetos e pelo110

Departamento de Planejamento, Controle e Finanças da Secretaria Municipal de111

Educação, ao Conselho; 13) De maneira geral, de que forma o CACS/FUNDEB112

avalia os serviços contratados/prestados no município? As Conselheiras Solange113

Noronha, Giselle Irene, Éricka Simone e Miriam de França definiram seus votos pela114

opção “bom”. Os Conselheiros Carlos Maurício e Sidney Campos optaram pela115

opção “regular”, solicitando registro em ata. Sendo assim, a resposta decidida pela116

maioria dos votos: BOM. Após os questionários terem sido respondidos, o sistema117

apresentou como conclusão em cada um dos Termos de Compromisso analisados:118

APROVADA. A Presidente Suzi Meri agradeceu a presença de todos, encerrando a119

reunião. Não havendo mais nada a tratar, eu, Jocimar Santos Silva, Secretário120

Executivo do Conselho, lavrei a presente ata que será lida, revisada e assinada por121

mim e por todos os presentes. Duque de Caxias, vinte e nove de novembro de dois122

mil e dezenove. Jocimar Santos Silva_____________________________________,123

Solange Rodrigues Noronha de Souza _____________________________________,124

Alcinéia Maria Elias de Oliveira______________________________________,125

Miriam de França ___________________________________________________,126

Giselle Irene Lima Teixeira do Nascimento _________________________________,127

Carlos Maurício Franklin Lapa ___________________________________________,128
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Suzi Meri de Souza Saraiva _____________________________________________,129

Éricka Simone Alves de Jesus Silva ______________________________________,130

Sidney Campos Neves _________________________________________________.131


