
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – FUNDEB/DC 
Ata da 2ª Reunião Extraordinária do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação – CACS FUNDEB/DC 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às catorze horas e 1 

quinze minutos ocorreu à segunda reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 2 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 3 

Educação Básica dos Profissionais da Educação de Duque de Caxias - CACS 4 

FUNDEB/DC, através de videoconferência, com validação embasada na Deliberação 5 

N°01/2020, de 02/06/2020, publicada no Boletim Oficial do Município de Duque de Caxias 6 

de número 6856, de 19/06/2020, em sua página 14, para tratar da seguinte ordem do dia: 7 

1. Palavra da Presidenta. 2. Aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária. 3. 8 

Continuação da Análise da Prestação de Contas /2021: janeiro – fevereiro; março – 9 

abril; maio e junho. 3.1. Ofício 1896.2021 – SIOPE – Esclarecimentos. Participaram da 10 

Reunião Extraordinária os seguintes Conselheiros: Presidenta Evanderlina Marciano 11 

Julho Guimarães, (representante das Organizações da Sociedade Civil), Vice-12 

presidente: José Cassiano da Costa Alves, (representante do Segmento das Escolas 13 

do Campo), Adriana Motta Batista Medeiros, (representante do Poder Executivo 14 

Municipal), Alba Valéria Baensi da Silva, (representante do Poder Executivo 15 

Municipal), Ana Claudia de Freitas Borges, (representante do Segmento Pais de 16 

alunos da Rede Pública Municipal), Bruno Barbosa Dias, (representante Técnico 17 

Administrativo da Rede Pública Municipal), Carlos Maurício Franklin Lapa, 18 

(representante da Rede Pública Municipal), Dany Rodrigues de Souza, (representante 19 

de Pais e Alunos da Rede Pública Municipal), Deyse Corrêa Ferreira, (representante 20 

de Pais e Alunos da Rede Pública Municipal), Flávio Lopes de Oliveira, (representante 21 

das Organizações da Sociedade Civil), Ilma Gonçalves da Silva, (representante dos 22 

Diretores da Rede Pública Municipal), Aline da Rocha Monteiro, (representante dos 23 

Diretores da Rede Pública Municipal), Maria da Glória Ferreira dos Santos, 24 

(representante das Organizações da Sociedade Civil), Rafael Eller de Araújo, 25 

(representante do Conselho Municipal de Educação), Renata Roseo do Nascimento, 26 

(representante dos Professores da Rede Pública Municipal), Samantha Benedito, 27 

(representante dos Estudantes da Rede Pública Municipal), Tâmara Andrade de 28 

Carvalho Bitencourt, (representante do segmento das Escolas do Campo). 1. Palavra 29 

da Presidenta. A Presidenta do Conselho, Evanderlina Marciano (Luana) iniciou a reunião 30 

falando da importância de seguir a pauta na íntegra e da necessidade do cumprimento do 31 

horário, com o teto marcado para 16h, de modo a garantir a presença de todos. Também 32 

solicitou que todos ouvissem primeiro à explicação referente às Contas do FUNDEB 33 

prestadas pelo Srº João Melhem, do DPCF, e ao final solicitassem esclarecimentos, caso 34 

necessário. 2- Aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária. A Ata foi aprovada por 35 

todos, com o adendo a fala do Srº João na linha 90 “... de onde é feita a distribuição dos 36 

valores para a Conta Salário dos Servidores e que tal distribuição é competência da 37 

Secretaria Municipal de Fazenda / Duque de Caxias.” 3. Continuação da Análise da 38 



Prestação de Contas / 2021: janeiro – fevereiro; março – abril; maio e junho. A 39 

presidenta Evanderlina propôs que na exposição do Srº João Melhem todos desligassem 40 

seus microfones e só abrissem no final para as possíveis perguntas. 3.1. Ofício 41 

N°1896.2021 – Diretoria de Planejamento, Controle e Finanças (DPCF) – 42 

Esclarecimentos. A Secretária Executiva apresentou o ofício de esclarecimentos em 43 

resposta aos questionamentos dos Conselheiros advindos da última Reunião Extraordinária 44 

ocorrida no dia 08/09/21. O Diretor Srº João Melhem, do Departamento de Planejamento, 45 

Controle e Finanças (DPCF), explicou a planilha encaminada em anexo a este ofício. O 46 

Conselheiro Bruno Barbosa pediu esclarecimentos sobre as Receitas e as Despesas do 47 

FUNDEB. A Profª Raissa, do DPCF, explicou como são apreciados esses dados nas 48 

planilhas, exemplificando-as. O Conselheiro Bruno se sentiu contemplado com as 49 

explicações. Apresentados todos os documentos, a Secretária Executiva perguntou se 50 

haveria mais algum questionamento, por parte dos conselheiros, ao Departamento de 51 

Planejamento, Controle e Finanças (DPCF). O Conselheiro Carlos Maurício Franklin 52 

argumentou que o esclarecimento dado no ofício, em que seu nome foi citado, foi 53 

fundamentado em outro ofício datado de 02 e 03 de setembro, data esta anterior à última 54 

Reunião Extraordinária, onde foram questionados os valores divergentes entre o Tesouro 55 

Nacional e os apresentados pelo DPCF. Pontuou que a informação sobre os valores 56 

divergentes entre os créditos e os ajustes que o FUNDEB fez poderiam ter sido repassadas 57 

na reunião anterior, visto que a ausência dessas informações suscitaram tais 58 

questionamentos. O Srº João Melhem ressaltou que essa informação foi dada na reunião 59 

anterior, sendo bem explicada e que o ofício ora citado Ofício nº 1812/2021/DPCF, foi 60 

enviado aos conselheiros anteriormente à reunião do dia oito de setembro, a saber: no dia 61 

seis de setembro, às 14h08min, por e-mail e foi reencaminhada para esta reunião a fim de 62 

extinguir as dúvidas sobre as possíveis divergências. Concluiu que ficou comprovado não 63 

haver diferença entre os valores do Tesouro Nacional e os apresentados pelo DPCF. Srº 64 

João Melhem, destacou que o setor só se restringirá ao que for de sua competência, o que 65 

não implica em olhar o site do Tesouro Nacional. Esclareceu que no momento em que o 66 

FNDE faz emissão do recibo, ratifica “o de acordo” em relação à Prestação de Contas 67 

apresentada pelo Município. A Presidenta Evanderlina destacou a função do Conselho em 68 

fiscalizar os recursos do FUNDEB e perguntou se as dúvidas dos conselheiros foram 69 

sanadas. O Conselheiro Carlos Maurício Franklin disse que ficou satisfeito com as 70 

explicações do Financeiro, mas não por completo e que ainda necessita de maiores 71 

informações dos valores recebidos e seus destinos, pois esses valores só podem ser 72 

gastos para os fins a que se designam. Também ressaltou a importância das ações do 73 

Conselho para não advirem problemas futuros. O Conselheiro Flávio Lopes após indagar 74 

quanto à finalização do processo de apresentação do Sr. João Melhem, mencionou que, 75 

para ele, a apresentação não atingiu num todo às expectativas de esclarecimentos e 76 

solicitações realizadas pelo Conselheiro, pois com os apontamentos informados não há 77 

como comprovar a execução de toda a redistribuição dos valores creditados pelo FUNDEB. 78 

Assim, solicitou o extrato das contas correntes e investimentos antes das reuniões 79 

ordinárias e extraordinárias, a disponibilização dos processos de empenho, liquidação e 80 

pagamentos realizados com recursos do fundo, dados do censo escolar e o 81 

encaminhamento das propostas do PLOA 2022, ou seja, informações mais detalhadas, 82 



como previstas na Lei do FUNDEB. Srº João Melhem, afirmou ter encaminhado as 83 

respostas com as informações solicitadas pelo Conselheiro, as quais podem ser 84 

confirmadas nos ofícios enviados no dia vinte e três de março de 2021, e outro no dia onze 85 

de março de 2021, todos encaminhados aos Conselheiros. O Conselheiro Flávio Lopes 86 

apontou a necessidade de que os extratos sejam sempre atualizados, a cada reunião. O 87 

Srº João Melhem, explicou que a periodicidade dos documentos encaminhados está em 88 

conformidade ao combinado com o Conselho anterior, mas caso este Conselho identifique 89 

a necessidade de mudanças, bastará sinalizar através de oficio, que o setor providenciará. 90 

A Presidenta Evanderlina Marciano declarou que desde o primeiro dia no Conselho do 91 

CACS-FUNDEB vem sofrendo com desrespeito de alguns conselheiros e tal conduta é 92 

inadmissível. Ressaltou que opinião é para ser respeitada e o respeito precisa existir para 93 

com todos os Conselheiros. O Conselheiro Flávio Lopes concluiu seu posicionamento e 94 

pediu clareza quanto aos detalhes das informações apresentadas na Prestação de Contas. 95 

Mencionou ter conhecimento do suporte utilizado na exposição dos dados, porém solicitou 96 

informações mais detalhadas ao setor responsável da SME. O Conselheiro Rafael Eller 97 

pontuou a necessidade do respeito em relação à apresentação das contas. Relatou ter 98 

conhecimento dos dados apresentados pelo DPCF, e estes estão disponibilizados no site 99 

de transparência. Mencionou que nenhuma informação passada é sigilosa, então, os dados 100 

detalhados apresentados e expostos são verídicos. A Profª Raissa, DPCF, ressaltou a 101 

informação prestada na reunião anterior, onde esclareceu que os dados sobre os valores 102 

creditados, verba empenhada, verba liquidada, verba paga, oriundas do FUNDEB, são 103 

disponibilizadas no Sistema SIOPE (Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos de 104 

Educação), e sendo públicas, estão disponíveis para qualquer pessoa. Esclareceu que 105 

neste sistema, encontramos nome e lotação do professor, matrícula, salário bruto e salário 106 

líquido. Enfatizou que alguns conselheiros ainda não tomaram conhecimento dessa 107 

informação, porque o Srº João Melhem, não conseguiu finalizar sua explanação. Assim, 108 

solicitou a todos que oportunizassem a conclusão da apresentação da Prestação de 109 

Contas. O Conselheiro Flávio Lopes compartilhou a sua tela em apresentação aos demais 110 

conselheiros - página do FNDE dos meses do primeiro bimestre de 2021, onde concluiu 111 

que as informações detalhadas sobre a Prestação de Contas desses meses não estavam 112 

disponíveis, estando somente disponibilizadas as informações até dezembro de 2020. 113 

Solicitou aos demais conselheiros paciência na observação quanto à clareza dos dados. A 114 

Profª Raissa, DPCF, elucidou que a planilha compartilhada pelo Conselheiro Flávio Lopes é 115 

o relatório indicativo se o Município está em dia com as Prestações de Contas ou não. O 116 

Conselheiro Bruno Barbosa, solicitou esclarecimentos quanto à movimentação nas contas 117 

do FUNDEB e possível superávit. O Srº João Melhem, explicou como aconteceram as 118 

entradas e saídas num balancete físico, em slide, esclarecendo a dinâmica das 119 

movimentações. Os Conselheiros Bruno Barbosa e José Cassiano Alves ressaltaram a 120 

importância de solicitar a Diretoria Financeira os extratos bancários mensalmente. O Srº 121 

João Melhem e a Profª Raissa, finalizaram a explanação da Prestação de Contas referente 122 

ao 1° semestre de 2021.. A Secretária Executiva perguntou se as dúvidas foram sanadas 123 

para dar prosseguimento à reunião. A Presidenta Evanderlina Marciano ressaltou que após 124 

todas as explicações seria possível colocar a Prestação de Contas em votação. O 125 

Conselheiro Flávio Lopes discordou em colocar naquele momento à votação da Prestação 126 



de Contas face ao entendimento de que ainda necessitaria de mais documentos. A maioria 127 

dos Conselheiros manifestou a favor da votação. Logo após, a Secretária Executiva 128 

encaminhou à votação. A Prestação de Contas do 1º (janeiro/fevereiro), 2º (março/abril) 129 

e 3º (maio/junho) Bimestres foi APROVADA com 8 (oito) votos a favor, 2 (dois) votos 130 

contra e 1 (uma) abstenção. O Conselheiro Carlos Maurício Franklin justificou que votou 131 

pela não aprovação porque ainda não se sentiu confortável, nem esclarecido diante das 132 

informações solicitadas e apresentadas. O Conselheiro Flávio Lopes fundamentou sua 133 

declaração de voto na Lei 14.113 nos artigos 33 e 36, onde ele entende que o Município 134 

não cumpriu com o dever em prestar as informações devidas solicitadas pelo Conselho, por 135 

isso votou pela não aprovação. A presidenta do FUNDEB pontuou a necessidade de ter em 136 

pauta na próxima reunião o Regimento Interno e informou que se algum conselheiro tiver 137 

assuntos de pauta para incluir para a próxima reunião, deverá encaminhar por e-mail à 138 

Secretaria Executiva. O Conselheiro Carlos Maurício Franklin pediu para serem observadas 139 

as solicitações feitas no chat pelos Conselheiros. A Secretária Executiva informou que 140 

todas as solicitações do chat serão contempladas. A Presidenta Evanderlina Marciano 141 

terminou a reunião às 16h e 15 min, agradecendo a presença de todos os Conselheiros. 142 

Nada mais havendo a tratar, finalizou o trabalho do dia. Eu Josélia Muzi Narciso, lavrei a 143 

presente Ata, que será assinada por mim e pelos presentes. 144 

Josélia Muzi Narciso__________________________________ 145 

Evanderlina Marciano Julho Guimarães __________________________________ 146 

José Cassiano da Costa Alves __________________________________ 147 

Adriana Motta Batista Medeiros __________________________________ 148 

Alba Valéria Baensi da Silva __________________________________ 149 

Aline da Rocha Monteiro __________________________________ 150 

Ana Claudia de Freitas Borges __________________________________ 151 

Bruno Barbosa Dias __________________________________ 152 

Carlos Maurício Franklin Lapa __________________________________ 153 

Dany Rodrigues de Souza __________________________________ 154 

Deyse Corrêa Ferreira __________________________________ 155 

Flavio Lopes de Oliveira __________________________________ 156 

Ilma Gonçalves da Silva __________________________________ 157 

Maria da Glória Ferreira dos Santos __________________________________ 158 

Rafael Eller de Araújo __________________________________ 159 

Renata Roseo do Nascimento __________________________________ 160 

Samantha Benedito __________________________________ 161 

Tâmara Andrade de Carvalho Bitencourt __________________________________ 162 


