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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 Ordinária do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEB/DC, realizada no dia 05 de dezembro de 2019.

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e1

quarenta e oito minutos, na sede da Secretaria Municipal de Educação, sito à Rua2

Prefeito José Carlos Lacerda, número mil quatrocentos e vinte e dois, deu-se início a3

Reunião Ordinária 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 os seguintes pontos de6

pauta: 01 – PALAVRA DA PRESIDENTE; 02 – PAR – PLANO DE AÇÕES7

ARTICULADAS; 03 – CENSO ESCOLAR; 04 – INFORMES DO DPCF –8

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E FINANÇAS; 05 –9

INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA; 06 – CONSIDERAÇÕES FINAIS.10

Estavam presentes os Conselheiros Titulares: Tatiane Chagas Lemos (representante11

dos Diretores das Escolas Municipais), Giselle Irene Lima Teixeira do Nascimento12

(representante do Conselho Municipal de Educação de Duque de Caxias), Carlos13

Maurício Franklin Lapa (representante do Sindicato dos Profissionais da Educação14

de Duque de Caxias - SEPE), Suzi Meri de Souza Saraiva (representante do15

Sindicato dos Profissionais da Educação de Duque de Caxias - SEPE) e os16

Conselheiros Suplentes: Marivaldo Marques Soares (representante do Conselho17

Municipal de Educação de Duque de Caxias), Maria Imaculada Azeredo Martins18

(representante do Conselho Tutelar de Duque de Caxias), Fernanda da Silva19

Carvalho (representante do Sindicato dos Profissionais da Educação de Duque de20

Caxias - SEPE) e Éricka Simone Alves de Jesus Silva (representante do segmento21

de Pais e/ou Responsáveis – APAEP). 01 - PALAVRA DA PRESIDENTE – A22

Presidente Suzi Meri abriu a reunião realizando agradecimentos pela presença de23

todos e justificando a ausência do Secretário Executivo, Jocimar Santos, em virtude24

do necessário atendimento à Suzan Christina Ribeiro da Silva, representante da25

Equipe Técnico-Pedagógica do CAO Educação, do Ministério Público do Estado do26

Rio de Janeiro e apresentando à pauta para apreciação, 01 – PALAVRA DA27

PRESIDENTE; 02 – INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA; 03 – INFORMES28

DO DPCF – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E FINANÇAS;29
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04 – PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS; 05 – CENSO ESCOLAR; 06 –30

CONSIDERAÇÕES FINAIS, que passou a ordem apresentada as linhas 07 à 10.31

02 – PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS – A Presidente Suzi Meri passou a32

palavra aos integrantes do GT-PAR (Grupo de Trabalho do PAR – Plano de Ações33

Articuladas) para que os mesmos relatassem suas observações em relação à visita34

de acompanhamento realizada no dia 30/10/2019 (trinta de outubro de dois mil e35

dezenove) às obras das creches. O Conselheiro Marivaldo Marques relatou que o36

grupo encontrou obras paradas e com cronograma atrasado. A Conselheira Maria37

Imaculada ratificou o comentário e mencionou um sentimento de decepção ao final38

das visitas, por conta de terem ouvido relatos dos funcionários das obras quanto à39

falta de pagamentos e material para atuação. O Conselheiro Carlos Maurício relatou40

que o projeto seria inicialmente para construção de 15 (quinze) creches, ficando ao41

final apenas 5 (cinco). A Conselheira Giselle Irene comentou que a Sra. Cláudia de42

Araújo Viana, Secretária Municipal de Educação de Duque de Caxias, em momento43

posterior à visita do GT-PAR, dialogou com o Sr. João Carlos Grillo Carletti,44

Secretário Municipal de Obras, recebendo a informação de que as obras estariam45

paradas em razão do aguardo da chegada do telhado. O Conselheiro Marivaldo46

Marques pontuou que as observações realizadas pelo GT-PAR apontam para uma47

realidade diferente do que foi relatado pelo Sr. João Carlos. A Presidente Suzi Meri48

sinalizou para a possibilidade de envio de ofício à Entidade Executora solicitando49

informações atualizadas sobre o andamento das obras das creches, assim como50

realizar convocação aos secretários municipais de Educação e Obra para51

participação da próxima reunião ordinária do CACS-FUNDEB. O Conselheiro Carlos52

Maurício sugeriu que o Conselho relatasse todas as observações ao Ministério53

Público, ao Tribunal de Contas do Estado e ao FNDE (Fundo Nacional de54

Desenvolvimento da Educação), instituições de fiscalização. A Conselheira Giselle55

Irene pontuou que as observações do GT-PAR deveriam ser encaminhadas para à56

Secretária Municipal de Educação. A Presidente Suzi Meri argumentou ser57

desnecessário o envio por considerar os relatórios como documentos internos do58

Conselho e que estariam a disposição para posteriores esclarecimentos. A59

Conselheira Fernanda da Silva mencionou que antes de relatar qualquer situação às60

instituições de fiscalização, seria mais adequado que o Conselho ouvisse às61

secretarias envolvidas. Sendo assim, em decisão colegiada, o envio de ofício de62
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convocação aos secretários municipais (Educação e Obras), para participação na63

próxima reunião do CACS-FUNDEB, a fim de esclarecimentos. 03 – CENSO64

ESCOLAR – A Presidente Suzi Meri solicitou que os conselheiros fizessem65

considerações sobre as explicações sobre o Censo Escolar realizada pela66

funcionária do Setor de Estatística, Cristiane Seixas da Silva Abreu, na última67

Reunião Ordinária ocorrida no dia 14/11/2019 (quatorze de novembro de dois mil e68

dezenove). O Conselheiro Carlos Maurício relatou que todas as solicitações69

decorrentes dos ofícios enviados à equipe do Setor de Estatística do Departamento70

de Gestão de Pessoal foram contempladas. Fez questão de salientar que foi o setor71

que melhor atendeu as necessidades do CACS-FUNDEB, tendo o ratifico da72

Presidente Suzi Meri. No entanto, sinalizou para uma queda na faixa de 22% (vinte e73

dois por cento) nas matrículas na rede municipal e a falta de construção de uma74

unidade escolar no atual governo, uma realidade que não ocorria desde os anos de75

1950 (mil novecentos e cinquenta). A Presidente Suzi Meri lamentou a informação da76

falta de construção de escolas e a má estrutura das que estão em funcionamento na77

rede municipal, o que impede um pleno atendimento à população. Ademais, propôs78

ao grupo que o Conselheiro Carlos Maurício realizasse uma apresentação com os79

dados recebidos pelo Setor de Estatística ao CACS-FUNDEB na próxima reunião,80

contando com a presença da Secretária Municipal de Educação, objetivando uma81

visão geral do cenário relativo ao corpo discente. 04 – INFORMES DO DPCF –82

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, CONTROLE E FINANÇAS – A Presidente83

Suzi Meri explicou aos conselheiros que o Diretor do DPCF – Departamento de84

Planejamento, Controle e Finanças, Sr. João Melhem participaria da reunião para85

apresentação da Prestação de Contas. No entanto, a sua participação foi86

inviabilizada por estar em outro compromisso na Prefeitura Municipal de Duque de87

Caxias. Sendo assim, houve um adiamento para a próxima reunião do Conselho.88

05 – INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA – Contando com o retorno à89

reunião do Secretário Executivo, Jocimar Santos, após o entendimento prestado ao90

Ministério Público, foram repassados os seguintes informes: 06 – OFÍCIOS91

ENVIADOS: Ofício nº 35/2019/FUNDEB/DC, de 26 de novembro de 2019 – À Ilma92

Secretária Municipal de Educação – Profª Cláudia de Araújo Viana - Assunto:93

Solicitação (FAZ) – Ofício solicitando dados ao Departamento de Gestão de Pessoal,94

relativos ao Censo Escolar; Ofício nº 36/2019/FUNDEB/DC, de 26 de novembro de95
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2019 – À Ilma Secretária Municipal de Educação – Profª Cláudia de Araújo Viana -96

Assunto: Devolução do Processo 65004/2015 - Solicitação (FAZ) – Ofício realizando97

a devolução do citado processo em atendimento ao Ofício 3175/2019/GS/SME, de98

13/11/2019; Ofício nº 37/2019/FUNDEB/DC, de 26 de novembro de 2019 – À Ilma99

Secretária Municipal de Educação – Profª Cláudia de Araújo Viana - Assunto:100

Substituição de Conselheiro – Portaria de Nomeação – Ofício solicitando a101

nomeação/publicação em portaria da Sra Maria da Glória Ferreira dos Santos em102

substituição à Sra Rosana Freire da Silva, em representação a APAEP (Associação103

de Pais e Amigos da Escola Pública de Duque de Caxias); Ofício nº104

38/2019/FUNDEB/DC, de 05 de dezembro de 2019 – À Ilma Secretária Municipal de105

Educação – Profª Cláudia de Araújo Viana - Assunto: Resposta ao Ofício nº106

3276/GS/SME – Ofício realizando encaminhamento de cópias das análises de107

prestação de contas dos termos de compromisso 201800151 e 10112/2013108

realizadas ao SIGECON. OFÍCIOS RECEBIDOS: Ofício nº 3176/2019/GS/SME, de109

13 de novembro de 2019 - Da Secretária Municipal de Educação – Profª Cláudia de110

Araújo Viana - Assunto: Resposta ao Ofício nº 26/2019/FUNDEB/DC – Ofício111

encaminhando memorando/resposta do DPCF – Departamento de Planejamento,112

Controle e Finanças. O Secretário Executivo, Jocimar Santos, realizou a leitura do113

memorando aos conselheiros. Nele, a explicação da ainda impossibilidade da114

disponibilização da LOA (Lei Orçamentária Anual), por ainda estar em análise na115

Câmara Municipal. O Conselheiro Carlos Maurício mencionou que os ofícios116

enviados e que não apresentaram resposta deveriam ser reencaminhados. O117

Secretário Executivo, Jocimar Santos, explanou ter dialogado com o Sr. João118

Melhem, tendo recebido do mesmo a informação de que ocorreria uma explicação119

sobre esse assunto na presente reunião, o que foi inviabilizada por conta de sua120

justificada ausência. Em entendimento comum, a solicitação de reenvio de ofício à121

Entidade Executora solicitando informações relativas à LOA; Ofício nº122

3276/2019/GS/SME, de 27 de novembro de 2019 - Da Secretária Municipal de123

Educação – Profª Cláudia de Araújo Viana - Assunto: Regularização do Sistema –124

Assunto solicitando o Parecer relativo a análise da prestação de contas dos termos125

de compromisso: 201800151 e 10112; Ofício nº 3280/2019/GS/SME, de 27 de126

novembro de 2019 - Da Secretária Municipal de Educação – Profª Cláudia de Araújo127

Viana - Assunto: Resposta ao Ofício nº 34/FUNDEB/DC – Ofício encaminhando os128
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documentos solicitados pelo Conselho; Ofício nº 3306/2019/GS/SME, de 02 de129

dezembro de 2019 - Da Secretária Municipal de Educação – Profª Cláudia de Araújo130

Viana - Assunto: Bloqueios Judiciais – Ofício encaminhando cópia do Processo131

009/016346/2019, referente a esclarecimentos acerca de Bloqueias Judiciais; Ofício132

nº 3336/2019/GS/SME, de 04 de dezembro de 2019 - Da Secretária Municipal de133

Educação – Profª Cláudia de Araújo Viana - Assunto: Resposta ao Ofício nº134

35/2019/FUNDEB/DC – Ofício encaminhando Memorando nº 077/DGP/2019/SME,135

do Departamento de Gestão de Pessoal DPCF – Departamento de Planejamento,136

Controle e Finanças. O Conselheiro Carlos Maurício reiterou que o ofício137

encaminhado ao prefeito do Município de Duque de Caxias, Ilmo Sr. Whashington138

Reis de Oliveira, ainda não respondido, seja também reencaminhado, com139

possibilidades de notificações futuras aos Órgãos de Fiscalização em caso de140

repetição de ausência de retorno. A Conselheira Giselle Irene sinalizou incômodo141

com decisões unilaterais, mencionando que as decisões precisam ter um caráter142

coletivo. A Presidente Suzi Meri declarou que as decisões finais do Conselho sempre143

serão coletivas, necessitando que todos os conselheiros mantenham o foco144

constante a fim de que não haja entendimentos equivocados. O Conselheiro Carlos145

Maurício afirmou ser um direito dele enquanto Conselheiro realizar solicitações. O146

Secretário Executivo, Jocimar Santos, comentou que sempre acompanhou decisões147

passarem por uma votação e que poderia ser essa a questão em dúvida no148

posicionamento da Conselheira Giselle Irene. O Conselheiro Carlos Maurício afirmou149

o colegiado do CACS-FUNDEB tem por função o controle social e que não deve ser150

prioridade de nenhum conselheiro prejudicar ou a favorecer o Governo, reiterando151

que o seu intuito pessoal é o cumprimento das leis. A Presidente Suzi Meri completou152

a fala do Conselheiro Carlos Maurício sinalizando achar desnecessário o movimento153

de votação em relação a elaboração de ofício. Mencionou que frente a um pedido154

que não possua aceitabilidade coletiva, o conselheiro discordante apresente155

argumento justificando tal posicionamento. CONSIDERAÇÕES FINAIS – Em156

decisão colegiada, a definição da data de 23/01/2020 (vinte e três de janeiro de dois157

mil e vinte), às 14h (quatorze horas), para a próxima Reunião Ordinária do Conselho,158

na sede da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias. Em fevereiro, a159

proposição é de uma Reunião Extraordinária para apresentação da Prestação de160

Contas dos recursos oriundos do FUNDEB e do PNATE, sob a supervisão do Sr.161
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João Melhem, do DPCF (Departamento de Planejamento, Controle e Finanças). A162

Presidente Suzi Meri agradeceu a presença de todos, encerrando a reunião. Não163

havendo mais nada a tratar, eu, Jocimar Santos Silva, Secretário Executivo do164

Conselho, lavrei a presente ata que será lida, revisada e assinada por mim e por165

todos os presentes. Duque de Caxias, cinco de dezembro de dois mil e dezenove.166

Jocimar Santos167

Silva________________________________________________________________,168

Tatiane Chagas Lemos _____________________________________________,169

Giselle Irene Lima Teixeira do Nascimento _________________________________,170

Marivaldo Marques Soares _____________________________________________,171

Maria Imaculada Azeredo Martins ________________________________________,172

Carlos Maurício Franklin Lapa ___________________________________________,173

Fernanda da Silva Carvalho _____________________________________________,174

Suzi Meri de Souza Saraiva _____________________________________________,175

Éricka Simone Alves de Jesus Silva ______________________________________,176


