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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 3ª Reunião Extraordinária do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – CACS FUNDEB/DC
Aos vinte e sete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às catorze horas ocorreu
a Terceira Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
dos Profissionais da Educação de Duque de Caxias - CACS FUNDEB/DC, através de
videoconferência, com validação embasada na Deliberação N°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, para tratar da seguinte ordem do dia: 1. PALAVRA DA
PRESIDENTA. Participaram da Reunião Extraordinária os seguintes Conselheiros:
Presidenta Evanderlina Marciano Julho Guimarães, (Representante das
Organizações da Sociedade Civil), Vice-presidente: José Cassiano da Costa Alves,
(Representante do Segmento das Escolas do Campo), Adriana Motta Batista
Medeiros, (Representante do Poder Executivo Municipal), Solange Rodrigues
Noronha de Souza (Representante do Poder Executivo Municipal), Humberto Cândido
Alvarenga dos Reis (Representante do Poder Executivo Municipal), Ana Claudia de
Freitas Borges (Representante do Segmento Pais de alunos da Rede Pública
Municipal), Dany Rodrigues de Souza (Representante Segmento Pais de Alunos da
Rede Municipal), Bruno Barbosa Dias, (Representante Técnico Administrativo da
Rede Pública Municipal), Deyse Corrêa Ferreira, (Representante de Pais e Alunos da
Rede Pública Municipal), Flávio Lopes de Oliveira (Representante das Organizações
da Sociedade Civil), Ilma Gonçalves da Silva (Representante dos Diretores da Rede
Pública Municipal), Aline da Rocha Monteiro (Representante dos Diretores da Rede
Pública Municipal), Maria da Glória Ferreira dos Santos (Representante das
Organizações da Sociedade Civil), Rafael Eller de Araújo (Representante do Conselho
Municipal de Educação), Renata Roseo do Nascimento (Representante do Sindicato
Estadual dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro - SEPE/RJ/DC),
Samantha Benedito (Representante dos Estudantes da Rede Pública Municipal).
Também participou da reunião o Diretor do Departamento de Planejamento, Controle e
Finanças da SME, Sr. João Nicolau Melhem. 1- Palavra da Presidenta. A Presidenta do
Conselho, Evanderlina Marciano (Luana) iniciou a reunião agradecendo a presença de
todos e pelo atendimento por parte dos Conselheiros a sua solicitação em relação à análise
das contas do Programa Nacional do Transporte do Escolar – PNATE. 2. Prestação de
Contas PNATE - 2019. A Secretária Executiva informou que encaminhou para o e-mail
dos Conselheiros toda a documentação pertinente a prestação de contas PNATE- 2019,
solicitada na reunião anterior, assim como disponibilizou os documentos impressos.
Destacou a presença do Sr. Jocimar Santos, Secretário Executivo do Conselho nos anos
de 2019 e 2020, com o objetivo de elucidar questões relacionadas à prestação de contas
do PNATE 2019. A Presidente do Conselho, Evanderlina agradeceu ao Sr. Jocimar Santos
Silva pelo pronto atendimento à solicitação de participar dessa reunião. Enfatizou a
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importância de os Conselheiros atuais tomarem conhecimento das deliberações do
Conselho anterior e a presença do Sr. Jocimar Santos Silva é justamente para colaborar
com os esclarecimentos necessários. O Conselheiro Rafael Eller apresentou a proposição
de se cronometrar as falas, para melhor entendimento e otimização do tempo, mantendo os
microfones desligados durante as falas. A Conselheira Renata Róseo concordou com a
sugestão apresentada pelo Conselheiro Rafael e sugeriu que as propostas e as dúvidas
pontuadas no chat fossem consideradas no registro da Ata, uma vez que os microfones
ficarão desligados. A presidenta Evanderlina afirmou que o chat ficará disponível, mas os
registros por parte dos Conselheiros devem ser construtivos. O Conselheiro Flávio Lopes
solicitou um esclarecimento, se a Secretaria Executiva conseguiu acessar o SIGECON
para o lançamento das informações a serem apuradas. A Secretaria Executiva informou
que acessou o sistema, porém só a primeira página foi disponibilizada, as demais
aparecerão a partir das respostas lançadas. O Sr. Jocimar cumprimentou a todos e elencou
os Conselheiros que integraram o CACS no mandato anterior. Esclareceu que o acesso ao
sistema é a etapa final na prestação de contas e o FNDE aguarda esta última ação para
sua conclusão. Explicou que o início ocorre com o envio da documentação aos
Conselheiros e segue com os esclarecimentos por parte do Departamento de
Planejamento, Controle e Finanças, que realizou a prestação de contas aos Conselheiros a
época, período em que a presidenta do CACS Fundeb era a Professora Suzi Meri. Sr.
Jocimar citou que o ano de 2020 foi um ano muito difícil em virtude das limitações impostas
pela pandemia do Coronavírus, o colegiado precisou se adaptar à nova realidade e para
dar continuidade aos trabalhos, o Conselho elaborou e publicou a Deliberação nº 01, de
02/06/2020, na qual valida as reuniões ocorridas de forma virtual (videoconferência) no
período de pandemia. Mencionou que o FNDE publicou a Resolução nº 10, de 07 de
outubro de 2020 que dispôs sobre a prorrogação dos prazos para o envio das prestações
de contas de programas, incluindo o PNATE, em virtude da situação de calamidade
pública. Sr. Jocimar ressaltou que esta seria a última etapa, a qual não foi realizada pelo
Conselho vigente. Destacou que o questionário a ser respondido pelos Conselheiros, não
faz menção somente a prestação de contas do PNATE, inclui questões acerca da
funcionalidade do CACS e ainda será o próprio sistema que selecionará as perguntas
subsequentes de acordo com as respostas anteriores e ao final irá elaborar o Parecer.
Dando seguimento as suas explicações, afirmou que os Conselheiros a época realizaram
vistorias, elaboraram relatórios, os quais foram assinados pelos gestores das Unidades
Escolares visitadas, apresentaram fotos e atestaram os documentos dos motoristas.
Concluiu que os Conselheiros fizeram um trabalho sério de acompanhamento. A
Secretária Executiva informou que encaminhou aos Conselheiros todos os documentos
citados pelo Sr. Jocimar, os quais se encontram arquivados na Secretaria Executiva do
Conselho. A presidente Evanderlina perguntou haver algum Conselheiro do mandato atual
que fazia parte do Conselho anterior, para relatar como ocorreu todo o processo. Afirmou
ter sido realizado um trabalho de excelência, o qual não poderá ser desmerecido. Sr.
Jocimar declarou que nas Atas constam os registros de todas as ações do Conselho e que
através delas é possível comprovar todo o acompanhamento realizado pelos Conselheiros.
Destacou que se a época o sistema não tivesse sido bloqueado, o Conselho teria emitido o
seu parecer e o trabalho concluído. O Conselheiro José Cassiano, corroborando a fala da
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presidente, solicitou que além da explicação dada pelo Sr. Jocimar (Secretário Executivo a
época), seria importante um Conselheiro, membro do Conselho anterior, realizar uma
explanação de sua experiência neste processo de prestação de contas do PNARE-2019.
Destacou existir a fé pública na declaração. A Conselheira Solange Noronha relatou que o
Conselho era organizado por Comissões, e que não compunha a do PNATE, mas como
Conselheira acompanhou o detalhamento dos termos de visita e analisou a prestação de
contas. Citou que a Comissão do PNATE era composta pelos Conselheiros Maurício Lapa,
Mirian de França, Renata Roseo e a presidente, Eliane. Na ocasião foram realizadas várias
visitas para vistoriar os veículos em questão e os registros do acompanhamento eram
apresentados nas reuniões. Elencou algumas Unidades Escolares que foram visitadas: E.
M. Barro Branco, E.M. Coração de Jesus, Creche Marília e E. M. Santa Luzia e em todas
foram atestados o bom estado de conservação dos veículos e o atendimento às
prerrogativas do FNDE para uso desses recursos. A Conselheira Solange Noronha pediu
uma atenção especial a um ofício que consta no Kit encaminhado pela Secretaria
Executiva, Ofício nº415/GS, de 20/02/2020, em que a Secretária Municipal de Educação,
Professora Cláudia Viana encaminhou o recibo de entrega da prestação de contas do
PNATE. Conforme o Sr. Jocimar citou houve alguns entreveros que foram impedindo a
legitimação pela presidência do CACS Fundeb, o que incomodava muito a todos os
Conselheiros, pois o efetivo acompanhamento foi realizado e não se lograva êxito em
validar no Sistema. Em seguida iniciou a Pandemia e ainda hoje existem estas pendências
relativas aos anos de 2019 e 2020, o que causa muita preocupação, porque o transporte
escolar é de fundamental importância para os alunos da Rede Municipal e o Conselho está
aqui para cuidar prioritariamente dos vulneráveis, ou seja, dos direitos dos estudantes. A
Conselheira Renata Róseo justificou que participou um período muito curto do Conselho
anterior, que foi extinto em 31/03/2021, antes que o Conselho pudesse organizar o
processo eleitoral dos novos Conselheiros. Parabenizou o trabalho desenvolvido pelo Sr.
Jocimar no período em que esteve à frente da Secretaria Executiva do CACS. Afirmou que
ele sempre dialogou com a sociedade civil, tentando esclarecer todos os pontos e é uma
pessoa de sua confiança. Informou que não teve tempo de realizar as visitas, pois no dia
marcado tinha um agendamento urgente no DETRAN. Ressaltou que espera conseguir
realizar as visitas neste mandato. Infelizmente ocorreram vários impasses relacionados à
inclusão dos estudantes na composição do Conselho anterior, assim como ocorreram
problemas em outros Conselhos. O Conselheiro Bruno pontuou que em relação às
condições dos transportes, estas poderão estar defasadas e como foi informado no chat,
há uma Comissão formada para realizar as visitas. Citou que em relação aos dados de dois
anos atrás, discorda em ter uma possível aprovação, pois os dados estão defasados. A
Conselheira Solange Noronha esclareceu que este parecer se refere ao ano de 2019 e não
haverá comparação com o estado dos veículos no ano de 2021, cujo parâmetro será outro.
O Conselheiro Humberto Cândido corroborou a fala da Conselheira Solange Noronha em
relação ao ano a ser avaliado. Parabenizou o Sr. Jocimar pela organização de toda a
documentação, o que facilitou a compreensão por parte dos novos Conselheiros. O
Conselheiro Rafael Eller esclareceu aos Conselheiros que a Comissão foi formada na
reunião passada para avaliar os transportes no momento atual, para a prestação de contas
de 2021, os efeitos não retroagem neste sentido. Em relação ao PNATE- 2019 já foram
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realizadas diligências necessárias a época e já houve aprovação pelo Conselho anterior,
somente não foi concluído por uma falha sistêmica. O Conselheiro Flávio Lopes
parabenizou o Sr. Jocimar pela organização do trabalho e citou que o mesmo é uma
pessoa muito boa de trabalhar. Agradeceu a presidente pela presteza no atendimento às
solicitações em relação ao envio de toda a documentação aos Conselheiros. Relatou não
ter se organizado para analisar a documentação enviada de forma efetiva, portanto não se
sente em condições de votar. A Conselheira Ilma parabenizou os Conselheiros da gestão
passada e destacou que em respeito aos seus pares que realizaram um excelente trabalho,
podendo ser comprovado através de toda a documentação apresentada, como: fotos, Atas,
Termos de Visita, assinaturas atestando as condições dos transportes, extratos e prestação
de contas. A partir dessa análise se sente bem à vontade para aprovar as contas e
responder o questionário no Sistema. Afirmou o seu compromisso com a Comunidade
escolar e a importância do transporte para os alunos. A Conselheira Adriana Motta ratificou
a fala da Conselheira Ilma no sentido de estar bem tranquila para responder o questionário.
A presidenta Evanderlina afirmou que toda a documentação solicitada pelos Conselheiros
será apresentada, pois prima pela transparência e por um trabalho de excelência. Os
Conselheiros Flávio Lopes, Renata Roseo e Bruno Barbosa declararam suas abstenções
em relação à aprovação das contas do PNATE-2019. O conselheiro Bruno justificou sua
abstenção em virtude dos dados estarem defasados, questionou se acontecer algo com
algum veículo, uma pane mecânica, por exemplo, quem responderá depois? A presidenta
Evanderlina ressaltou que os Conselheiros responderão pelo momento atual e não por
questões passadas. A Conselheira Renata Róseo pontuou uma questão de ordem: A
presidente não pode realizar uma avaliação na fala dos Conselheiros. A presidente
Evanderlina justicou a sua fala e citou que os Conselheiros podem ficar a vontade quanto
aos seus posicionamentos, pois não haverá interferência. O Conselheiro José Cassiano
expôs a importância de respeitar os combinados realizados inicialmente e destacou que em
virtude de entender a importância do transporte para os alunos e em especial ao
atendimento às escolas do campo, é favorável ao preenchimento do questionário no
sistema e aprovação das contas. O Conselheiro Flávio Lopes por uma questão de ordem
solicitou que a Presidente do Conselho colocasse em votação a aprovação das contas,
para depois prosseguir com a apresentação do questionário no SIGECON. O Conselheiro
Luiz Antônio parabenizou o trabalho desenvolvido pelo Sr. Jocimar e destacou a
organização da documentação disponibilizada aos Conselheiros. A Secretária Executiva
encaminhou à votação das contas do PNATE – 2019. Dos Conselheiros presentes, 09
(nove) aprovaram e 03(três) se abstiveram. A Conselheira Renata Roseo justificou sua
abstenção em virtude de não se sentir a vontade por não ter conseguido realizar as
vistorias, mas compreende o trabalho realizado pelo conselho anterior. O Conselheiro
Bruno justificou sua abstenção, corroborando a fala da Conselheira Renata e pelos motivos
expostos anteriormente. O Conselheiro Flávio encaminhou sua abstenção pelos motivos já
pontuados e justificou que o trabalho realizado pelos Conselheiros é muito sério e com
compromisso. Por maioria dos votos, as contas do PNATE – 2019 foram consideradas
aprovadas. Em seguida foi aberto o Sistema para responder o questionário referente ao
ano de 2019 e emissão do Parecer Conclusivo. O Parecer foi enviado com sucesso. A
Conselheira Renata Roseo questionou o ponto de pauta solicitado na reunião anterior
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acerca da inclusão dos alunos secundaristas no CACS Fundeb. A Secretária Executiva
informou que este ponto de pauta entrará na próxima reunião extraordinária, conforme
acordado anteriormente. A presidente do CACS Fundeb, Evanderlina agradeceu a
presença de todos os conselheiros e encerrou a presente reunião. Nada mais havendo a
tratar, finalizou o trabalho do dia. Eu Josélia Muzi Narciso, lavrei a presente Ata, que será
assinada por mim e pelos presentes.
Josélia Muzi Narciso__________________________________
Evanderlina Marciano Julho Guimarães __________________________________
José Cassiano da Costa Alves __________________________________
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Adriana Motta Batista Medeiros __________________________________
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Aline da Rocha Monteiro __________________________________
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Ana Claudia de Freitas Borges __________________________________
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Bruno Barbosa Dias __________________________________

184

Carlos Maurício Franklin Lapa __________________________________
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Dany Rodrigues de Souza __________________________________
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Deyse Corrêa Ferreira __________________________________
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Flavio Lopes de Oliveira __________________________________
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Ilma Gonçalves da Silva __________________________________
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Maria da Glória Ferreira dos Santos __________________________________

190

Rafael Eller de Araújo __________________________________
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Renata Roseo do Nascimento __________________________________

192

Samantha Benedito __________________________________
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Tâmara Andrade de Carvalho Bitencourt __________________________________
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