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 28 de janeiro de 2021.
Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte, às quatorze horas e
quinze minutos, deu-se início à Reunião Extraordinária do Conselho do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, através de videoconferência, com validação
embasada na Deliberação № 01/2020, de 02/06/2020, publicada no Boletim Oficial
do Município de Duque de Caxias de número 6856, de 19/06/2020, em sua página
14, secretariada pelo funcionário Jocimar Santos Silva, com o seguinte ponto de
pauta: I –COMPOSIÇÃO DO CACS-FUNDEB. Estavam presentes os Conselheiros
Titulares: Solange Noronha de Souza (representante do Poder Executivo da
Secretaria Municipal de Educação/DC), Miriam de França (representante do Poder
Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC), Robson Rodrigues de Carvalho
(representante do Conselho Municipal de Educação/DC), Carlos Maurício Franklin
Lapa (representante do Sindicato dos Profissionais da Educação de Duque de
Caxias - SEPE), Bruno Barbosa Dias (representante dos Servidores Técnicos
Administrativos da Escola Básica Pública), Eliane Silva de Moura (representante do
segmento de Pais e/ou Responsáveis - APAEP), Maria da Glória Ferreira dos
Santos (representante do segmento de Pais e/ou Responsáveis - APAEP);
Conselheiros Suplentes: Sandra Adão Nunes Duarte (representante do Poder
Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC), Mariangela Almeida de Faria
(representante do Conselho Municipal Educação/DC) e Renata Roseo do
Nascimento (representante do Sindicato dos Profissionais da Educação de Duque
de Caxias - SEPE). Os conselheiros Mariangela Almeida de Faria (representante do
Conselho Municipal de Educação/DC), Juliana Cristina Pessoa de Souza
(representante do segmento de Pais e/ou Responsáveis - APAEP), Rogerio Mendes
Ferreira (representante dos Diretores das Escolas Municipais) e Tatiana Chagas
Lemos (representante dos Diretores das Escolas Municipais) apresentaram
justificativa pela ausência. A reunião contou ainda com a participação de Henderson
Ramos e Ian Vitor Queiroz da Silva, representantes dos estudantes secundaristas –
AERJ. A Presidente Eliane Silva abriu a reunião dando boas-vindas aos
Conselheiros. O Secretário Executivo, Jocimar Santos, ratificou as palavras da
Presidente e apresentou um levantamento de presença/faltas do atual grupo de
conselheiros, atendendo solicitação realizada na anterior reunião. Sinalizou que a
Conselheira Juliana Cristina Pessoa de Souza (representante do segmento de Pais
e/ou Responsáveis - APAEP) apresentou pedido de desligamento por situações de
ordem pessoal, o que demandará envio de ofício à APAEP solicitando substituição
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Mencionou ser necessário semelhante ato em relação ao Conselho Tutelar. A VicePresidente Maria da Glória solicitou esclarecimentos sobre o Conselho ainda
aparecer “em análise” no site do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação). O Secretário Executivo respondeu não ter a informação, mencionando
que realizaria pesquisa junto à Secretária Municipal de Educação, responsável por
esse trâmite, devolvendo a palavra à Presidente para esclarecimentos sobre a
solicitação da presente reunião. A Presidente Eliane Silva argumentou que a
representação de alunos foi o motivo central de sua decisão, onde a reunião de
21/01/2021 (vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e um) teve uma definição
contrária ao que sempre defende: a inclusão. Explicou que após o encerramento do
encontro anterior, avaliou não ter adotado posicionamento correto, preferindo
retornar ao tema visando um direcionamento igualitário que pudesse possibilitar que
as 4 (quatro) vagas destinadas aos discentes pudessem ser divididas, com a
inserção dos alunos
secundaristas da AERJ (Associação de Estudantes
Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro). A Conselheira Sandra Nunes
apresentou questionamentos sobre a forma de atender à solicitação, posicionando
entendimentos de que as representações de estudantes caberiam à Secretaria
Municipal de Educação, com os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos)
ausente sendo substituídos por outros da mesma representação. A Conselheira
Renata Roseo mencionou que os discentes da EJA seriam parte complementar da
representação de estudantes, juntamente aos secundaristas no quadro de vagas,
seguindo o Regimento Interno do Conselho. Sinalizou que o FNDE fez menção a
essa temática em resposta a solicitação de esclarecimentos realizada pelo CACSFUNDEB. A Conselheira Sandra Nunes mencionou que a AERJ havia perdido o
prazo estipulado no edital. A Conselheira Renata Roseo pontuou que o prazo ainda
estaria em vigor, em razão do Conselho se encontrar em análise no FNDE. O
discente Henderson Ramos sinalizou para o que pontua a Lei 11.494/2007, em
relação à vaga para entidade secundarista, abordando que a UEDC e a AERJ seriam
as duas únicas existentes para composição municipal, explicando que a UNE seria
destinada para representação federal. A Conselheira Sandra Nunes apresentou
respeito às legislações, explicando que em sua opinião os estudantes que deveriam
compor o quadro teriam de ser da rede municipal de Duque de Caxias. O estudante
Ian Victor sinalizou que o objetivo da AERJ não seria excluir os discentes da EJA do
processo. Afirmou que o pensamento seria o da divisão das vagas de forma
igualitária para as duas representações. O Secretário Executivo reiterou que a
decisão sobre o debate caberia ao colegiado e que caso a inserção dos alunos da
AERJ fosse realizada, dois discentes da EJA teriam de ser desligados, tornando
necessária posterior comunicação à Coordenadoria de Jovens e Adultos da SME.
Sinalizou que o CACS-FUNDEB precisaria concluir o assunto, visto as inúmeras
demandas que ainda estariam por vir, citando às análises de prestações de contas
(PNATE, PAR e SIOPE). A Presidente Eliane Silva fez novo relato sobre a solicitação
da Extraordinária, ratificando ter reavaliado seu posicionamento na reunião anterior e
observado ser possível atender as duas representações: EJA e secundaristas.
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Relatou estar aprendendo cotidianamente com a leitura das atas e das legislações.
Mencionou a importância quanto a participação nos encontros, lamentando não ter
havido presença efetiva dos discentes da EJA até o momento. O Conselheiro Bruno
Barbosa ratificou o desejo de divisão das vagas, mencionando que os discentes
secundaristas estariam participando de todas as reuniões. A Conselheira Renata
Roseo argumentou que o levantamento apresentou necessidades de substituições
em razão das faltas. No entanto, solicitou que houvesse critério para tal, visto que os
atuais alunos da EJA apresentam dificuldades de participação nas reuniões por
estarem em atividades profissionais no mesmo horário. Após explanações da
Presidente e demais conselheiros e em observância aos debates, o Secretário
Executivo posicionou ser imprescindível uma decisão. Sendo assim, realizou
consulta ao colegiado: “alguém se opõe à proposta da Presidente?”. Enquanto
aguardava posicionamentos, relatou que em respeito a palavra inclusão, que os
conselheiros observassem possibilidade de alternância no horário da reunião, com
encontros também no horário noturno, ampliando a chance de participação dos
estudantes que encontrassem dificuldades no horário de expediente profissional. O
Conselheiro Carlos Maurício sugeriu que fosse realizada uma consulta aos discentes
sobre a possibilidade de suas permanências no quadro de conselheiros do CACSFUNDEB. O Conselheiro Bruno Barbosa pontuou não concordar com a consulta,
argumentando ser mais adequado as substituições. A Conselheira Miriam de França
reiterou a sugestão de flexibilização do horário, viabilizando participações maiores
dos alunos da EJA. A Conselheira Renata Roseo sinalizou que na ocorrência de
nova eleição para representantes da EJA, a entidade secundarista deverá ser
convidada a participar. No tocante ao questionamento realizado pelo Secretário
Executivo, com o inexistente posicionamento dos conselheiros em oposição à
proposta apresentada pela Presidente Eliane da Silva de inclusão dos alunos
secundaristas, a mesma foi aprovada por aclamação. O Secretário Executivo
agradeceu a participação de todos, ratificando que a questão relativa à composição
dos alunos estaria encerrada. Reiterou que demandas relativas ao CACS-FUNDEB
estarão por vir. Sinalizou para os Grupos de Trabalho que deverão debruçar seus
empenhos no acompanhamento das prestações de contas específicas, com o auxílio
do DPCF (Departamento de Planejamento, Controle e Finanças) da SME, para
apresentação aos demais conselheiros, em etapa posterior. A Presidente Eliane
Silva agradeceu a presença de todos e o bom senso apresentados, dando por
encerrada a reunião. Não havendo mais considerações, eu, Jocimar Santos Silva,
Secretário Executivo do Conselho, lavrei a presente ata, 28/01/2021 (vinte e oito de
janeiro de dois mil e vinte e um) que será lida, revisada e ratificada por todos os
Conselheiros em suas representações: Conselheiros Titulares: Solange Noronha de
Souza (representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC),
Miriam de França (representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de
Educação/DC), Robson Rodrigues de Carvalho (representante do Conselho
Municipal de Educação/DC), Carlos Maurício Franklin Lapa (representante do
Sindicato dos Profissionais da Educação de Duque de Caxias - SEPE), Bruno
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Barbosa Dias (representante dos Servidores Técnicos 120 Administrativos da Escola
Básica Pública), Eliane Silva de Moura (representante do segmento de Pais e/ou
Responsáveis - APAEP), Maria da Glória Ferreira dos Santos (representante do
segmento de Pais e/ou Responsáveis - APAEP); Conselheiros Suplentes: Sandra
Adão Nunes Duarte (representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de
Educação/DC), Mariangela Almeida de Faria (representante do Conselho Municipal
de Educação/DC) e Renata Roseo do Nascimento (representante do Sindicato dos
Profissionais da Educação de Duque de Caxias - SEPE).
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