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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 26 de novembro de 2020.

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, às quatorze horas e1

quinze minutos, deu-se início à Reunião Ordinária do Conselho do Fundo de2

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos3

Profissionais da Educação - FUNDEB, através de videoconferência, com validação4

embasada na Deliberação № 01/2020, de 02/06/2020, publicada no Boletim Oficial do5

Município de Duque de Caxias de número 6856, de 19/06/2020, em sua página 14,6

secretariada pelo funcionário Jocimar Santos Silva, com os seguintes pontos de pauta:7

I - PALAVRA DA PRESIDENTE; II - APRESENTAÇÃO DO DPCF/PNATE-2019; III -8

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29/10/2020; IV - GRUPOS DE TRABALHO:9

PNATE, PAR E SIOPE; V - INFORMES DA SECRETARIA EXECUTIVA; VI -10

CONSIDERAÇÕES FINAIS. Estavam presentes os Conselheiros Titulares: Solange11

Noronha de Souza (representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de12

Educação/DC), Miriam de França (representante do Poder Executivo da Secretaria13

Municipal de Educação/DC), Rogério Mendes Ferreira (representante dos Diretores14

das Escolas Municipais de Duque de Caxias), Robson Rodrigues de Carvalho15

(representante do Conselho Municipal de Educação/DC), Bruno Barbosa Dias16

(representante dos Servidores Técnicos Administrativos da Escola Básica Pública),17

Maria da Glória Ferreira dos Santos (representante do segmento de Pais e/ou18

Responsáveis - APAEP) e Eliane Silva de Moura (representante do segmento de Pais19

e/ou Responsáveis - APAEP); Conselheiros Suplentes: Geise Conceição da Silva20

(representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC), Sandra21

Nunes Adão Duarte (representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de22

Educação/DC), Mariangela Almeida de Faria (representante do Conselho Municipal de23

Educação/DC) e Renata Roseo do Nascimento (representante do Sindicato dos24

Profissionais da Educação de Duque de Caxias - SEPE). A reunião contou com a25

presença do Sr. João Melhem (representante do Departamento de Planejamento,26

Controle e Finanças) e da Sra. Alcinéia Maria Elias de Oliveira (Assessoria de Gestão27

Escolar da Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias). Apresentou28
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justificativa pela ausência a Conselheira Juliana Cristina Pessoa de Souza29

(representante do segmento de Pais e/ou Responsáveis - APAEP). I – PALAVRA DA30

PRESIDENTE – A Presidente Eliane Silva de Moura abriu a reunião realizando31

agradecimentos pela presença de todos e salientando o desejo de que o32

CACS-FUNDEB superasse as dificuldades que surgissem. Complementou sinalizando33

para a importância de um comportamento solidário entre os conselheiros presentes e34

ratificando a sua total imparcialidade. II - APRESENTAÇÃO DO DPCF/PNATE-2019 –35

O Secretário Executivo Jocimar Santos apresentou, o Diretor do DPCF (Departamento36

de Planejamento, Controle e Finanças) da Secretaria Municipal de Educação de37

Duque de Caxias, o Sr. João Melhem, ao colegiado, pontuando que seria realizada38

uma revisão da prestação de contas dos recursos oriundos do PNATE (Programa39

Nacional de Apoio do Transporte do Escolar) do ano de 2019 (dois mil e dezenove).40

Reforçou que tal revisão teria como justificativa a impossibilidade da análise ter sido41

realizada à época em razão de portaria do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento42

da Educação) que bloqueou acesso ao sistema. Estabeleceu com os conselheiros uma43

dinâmica para a apresentação, com as possíveis dúvidas sendo repassadas ao final. O44

Sr. João Melhem explanou sobre o PNATE. Informou que os recursos do programa45

seriam especificamente direcionados a essa finalidade, sendo utilizados para seguros,46

reformas, licenciamentos, pneus, mecânica, combustível e aquisições de veículos que47

atendam a legislação. Ademais, esclareceu aos conselheiros todas as dúvidas48

apresentadas e se posicionou a disposição para futuras consultas. O Secretário49

Executivo reiterou que o DPCF tem como premissa realizar as prestações de contas50

trimestralmente, o que não ocorreu no presente ano por conta da pandemia relativa à51

Covid-19. Agradeceu a participação do Sr. João Melhem mencionando que o Conselho52

definiria uma futura data para apresentação das prestações de contas dos recursos53

oriundos do PNATE e do FUNDEB, do ano de 2020 (dois mil e vinte), ainda não54

realizadas. III - ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29/10/2020 – O Secretário55

Executivo realizou, com acompanhamento do colegiado, a leitura da ata da Reunião56

Ordinária do dia 29/10/2020 (vinte e nove de outubro de dois mil e vinte), que após57

retificações, foi finalizada e considerada APROVADA. IV - GRUPOS DE TRABALHO:58

PNATE, PAR E SIOPE – O Secretário Executivo mencionou que, no anterior biênio, os59

Grupos de Trabalho foram criados a fim de possibilitar um acompanhamento mais60

preciso dos programas existentes. Propositou que os conselheiros organizassem suas61
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participações às câmaras, respeitando a composição igualitária entre representações62

governamentais e da sociedade civil organizada. A Executiva apresentou um quadro63

explicativo de cada programa: PNATE – Programa Nacional de Apoio ao Transporte do64

Escolar; PAR – Plano de Ações Articuladas; SIOPE: Sistema de Informações sobre65

Orçamentos Públicos em Educação. Sendo assim, foram provisoriamente definidas as66

participações e ainda retornarão a diálogos na próxima reunião, podendo passar por67

alterações de acordo com entendimentos do colegiado: GT-PNATE: Miriam de França,68

Mariangela Almeida e Renata Roseo; GT-PAR: Maria da Glória e Robson Carvalho;69

GT-SIOPE: Bruno Barbosa, Solange Noronha e Rogério Mendes. V - INFORMES DA70

SECRETARIA EXECUTIVA – A Executiva expôs os informes do mês de novembro em71

tela para apreciação dos conselheiros: Processo 009-003442-2020; Ofício72

53/2020/FUNDEB/DC; Ofício 071/2020, da Direção Colegiada do SEPE; Ofício73

54/2020/FUNDEB/DC; Ofício 1615/2020/GB-SME; Ofício da AERJ (Associação dos74

Estudantes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro; Ofício 55/2020/FUNDEB/DC;75

Processo 010-001624-2020. O Secretário Executivo realizou uma rápida passagem76

por cada um dos informes. Realizou a leitura do Processo 009-003442-2020, expondo77

os posicionamentos do Secretário Municipal de Fazenda e Planejamento, assim como78

o do Secretário Municipal de Administração e mencionando que a resposta a ser79

inserida ao processo pelo Conselho poderia ser realizada na reunião posterior, visto80

que, o mesmo estaria de posse da Executiva do CACS-FUNDEB. Sinalizou ser81

necessária a devolução à Secretaria Municipal de Educação, posteriormente. A82

Conselheira Renata Roseo apontou preferência pelo retorno aos informes na próxima83

reunião. O Secretário Executivo informou que todos os informes seriam novamente84

encaminhados ao grupo de WhatsApp do Conselho. A Vice-Presidente Maria da Glória85

solicitou que fossem enviados por e-mail. A Conselheira Solange Noronha registrou86

estar de acordo com as respostas apresentadas pelos Secretários, questionando se87

caberia ao CACS-FUNDEB estudo sobre o plano de carreira dos funcionários. O88

Secretário Executivo solicitou que o colegiado realizasse estudos sobre a legislação a89

fim de viabilizar entendimentos sobre o assunto. A Conselheira Mariangela Almeida90

ratificou ser adequada a averiguação da lei para entendimentos assertivos. Na91

sequência, no momento da exposição do Ofício 54/2020/FUNDEB/DC, o Conselheiro92

Bruno Barbosa mencionou não terem sido inseridas as atas da eleição dos diretores93

escolares. A Conselheira Solange Noronha questionou a abertura do Processo94



4

009-003442-2020, mencionando não se recordar sobre consulta ao colegiado para tal.95

O Secretário Executivo esclareceu que a abertura do citado processo havia sido96

realizada pela Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento e não pelo97

CACS-FUNDEB. No tocante ao Ofício 1615/2020/GB-SME, que informou os trâmites98

das definições relativas aos diretores e dos alunos da Rede Municipal, a Conselheira99

Renata Roseo mencionou que a UEDC (União dos Estudantes de Duque de Caxias)100

não havia sido contemplada na convocação e que a eleição para a escolha dos101

diretores não havia ocorrido. Concluiu pontuando que gostaria de ter acesso ao e-mail102

enviado às escolas, assim como as respectivas atas. O Secretário Executivo ressaltou103

que na ocasião foram definidas situações relativas à Rede Municipal e que104

compreendia não ser necessária a convocação da instituição mencionada. A105

Conselheira Renata Roseo contestou afirmando que a UEDC teria sim, de ter sido106

convidada a participar do pleito. A Vice-Presidente Maria da Glória afirmou que para107

participação em um Conselho de Acompanhamento a instituição tem de estar108

legalmente constituída e que o CNPJ irregular impediu a continuidade da UEDC no109

CACS-FUNDEB. Argumentou que os estudantes apresentaram a AERJ como uma110

possível representação em substituição à UEDC e sinalizou ser necessária uma111

decisão do colegiado em definir se o Conselho deveria acatar a decisão apresentada112

pela Secretaria Municipal de Educação ou apresentar uma contraproposta sobre o113

caso. Ressaltou que a legislação indicaria o caminho a seguir, sendo necessário114

atender o que estivesse contido na mesma. A Conselheira Solange Noronha afirmou115

que os conselhos escolares seriam unidades executoras, possuindo CNPJ legalmente116

constituído. Em relação ao Processo 010-001624-2020, o Secretário Executivo117

explicou sobre a solicitação do envio da ata da Reunião Ordinária do dia 29/10/2020118

(vinte e nove de outubro de dois mil e vinte), mencionando que atenderia o pedido. A119

Conselheira Renata Roseo solicitou que além da requisitada, fossem inseridas as atas120

das anteriores reuniões ao processo. O Secretário Executivo informou que não via121

problema em acrescentar informações por entender que seriam dados122

complementares a entendimentos. Ademais, em razão da proximidade do horário de123

encerramento da reunião e da impossibilidade de um debate mais abrangente a124

respeito dos informes apresentados, propositou que os mesmos venham a ser125

inseridos na pauta da reunião do mês de dezembro. V - CONSIDERAÇÕES FINAIS –126

O Secretário Executivo ressaltou que a análise dos recursos oriundos do PNATE-2019,127
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poderia ser realizada em uma reunião extraordinária, após a Presidente Eliane Silva128

estiver de posse de sua senha/login de acesso ao sistema. No tocante a próxima129

Reunião Ordinária, o colegiado definiu que deverá ocorrer no dia 17/12/2020130

(dezessete de dezembro de dois mil e vinte), às 14h (quatorze horas), através de131

plataforma virtual. O Secretário Executivo sugeriu que os conselheiros realizassem132

estudos das legislações. Por conta da momentânea ausência da Presidente Eliane133

Silva, devido a queda do sinal da internet, a Vice-Presidente, Maria da Glória, deu por134

encerrada a reunião. Não havendo mais considerações, eu, Jocimar Santos Silva,135

Secretário Executivo do Conselho, lavrei a presente ata, 26/11/2020 (vinte e seis de136

novembro de dois mil e vinte) que será lida, revisada e ratificada por todos os137

Conselheiros em suas representações. Conselheiros Titulares: Solange Noronha de138

Souza (representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC),139

Miriam de França (representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de140

Educação/DC), Rogério Mendes Ferreira (representante dos Diretores das Escolas141

Municipais de Duque de Caxias), Robson Rodrigues de Carvalho (representante do142

Conselho Municipal de Educação/DC), Bruno Barbosa Dias (representante dos143

Servidores Técnicos Administrativos da Escola Básica Pública), Maria da Glória144

Ferreira dos Santos (representante do segmento de Pais e/ou Responsáveis - APAEP)145

e Eliane Silva de Moura (representante do segmento de Pais e/ou Responsáveis -146

APAEP); Conselheiros Suplentes: Geise Conceição da Silva (representante do Poder147

Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC), Sandra Nunes Adão Duarte148

(representante do Poder Executivo da Secretaria Municipal de Educação/DC),149

Mariangela Almeida de Faria (representante do Conselho Municipal de Educação/DC)150

e Renata Roseo do Nascimento (representante do Sindicato dos Profissionais da151

Educação de Duque de Caxias - SEPE).152


