Casa dos Conselhos e Comissões
“Augusto Ângelo Zanatta”
Avenida Koeler, 260 - Centro
CEP: 25685-060 - Petrópolis - RJ
TELEFONE: (24) 2246-9077 – 2249-4300
E-MAIL:casadosconselhos@petropolis.rj.gov.br

ATA MAIO/2020– CMACS/FUNDEB- PETRÓPOLIS-RJ

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB,
realizada no dia 19 de maio de 2020, às 14 horas por
videoconferência.
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Aos dezenove dias do mês maio de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se por
videoconferência o CMACS/FUNDEB, com a presença dos Senhores Conselheiros: dos
Diretores de Escolas Públicas: Girlaine Vieira Weber; do Poder Executivo Municipal: Sandra de
Oliveira Leite; da Secretaria de Educação: Ana Paula Soares do Vale Nicolay Thebald; dos
Professores da Educação Básica Pública: Paulo Ricardo de Sá Ramos; José Gomes Marques
Júnior; dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas Básicas: Luciano
Rodrigues Mathias e Aline do Carmo Couto; Representantes do COMED: Daniel Monteiro
Salomão e Simone Rebelo Malheiros de Medeiros; dos Representantes de pais/responsáveis:
Tainá Moura Ribeiro Machado Peccim e Vivian Rosa de Carvalho Etiene; do Conselho Tutelar:
Mérilen Sá Monteiro Dias; da Secretária Executiva Márcia da Rocha Biasuz Santos e da
professora Rosimar Silveira Pinto. Havendo número legal, a Presidência cumprimentou a todos e
deu por aberta a reunião. O presidente iniciou a reunião solicitando que a secretária fizesse a
leitura da ata de eleição do presidente. A professora Rosimar sinalizou que na ata não constava o
nome dos conselheiros que participaram da eleição, assim como seus respectivos votos. A
professora Márcia informou que faria a alteração. O conselheiro Luciano sinalizou que não
concordava com a forma com que foi realizado o processo de eleição, disse que na ata estava
constando voto de suplentes que não deveria ser computados. A professora Márcia informou que
computou apenas os votos dos titulares. Logo em seguida, rememorou todo o processo da
eleição, posteriormente disse que ao surgir questionamentos apresentou duas propostas no grupo
de whatsApp, sendo a primeira a manutenção da eleição por whatsApp e a outra a realização da
eleição por videoconferência em data a ser agendada. Informou que a maioria dos conselheiros
escolheu a primeira proposta e diante do exposto, a eleição foi mantida. Logo em seguida, a
secretária Márcia informou sobre a situação de cadastro do Conselho junto ao FNDE. Explicou
que ao cadastrar os conselheiros no sistema verificou que não era possível concluir sem que
todas as cadeiras estivessem preenchidas. Sendo assim, reconduziu dois representantes da
cadeira de estudantes do mandato anterior explicando que seria apenas para fins de cadastro até
que a eleição para essa categoria seja realizada. Rememorou que não houve inscrições para
concorrer a referida cadeira, no entanto, conforme Regimento Interno do Conselho há a
prerrogativa de realizar em até trinta dias depois da eleição, uma nova eleição apenas da
categoria não representada. Porém, em razão da pandemia e das medidas de isolamento não foi
possível realizar esse pleito. A conselheira Tainá sinalizou a importância de pensarmos nas
possibilidades de solucionar as questões apresentadas. A conselheira Girlaine pontuou que todo o
processo eleitoral foi amplamente divulgado nas escolas por via de ofício da Secretaria de
Educação, mas que é muito difícil os alunos se interessarem em participar. Sinalizou que
concorda com a recondução dos alunos de forma provisória a fim de regularizar o cadastro e a
situação do SIOPE que se encontra irregular. O professor Paulo reiterou a colocação da
professora Girlaine, no sentido de manter os alunos de forma provisória até que seja possível
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realizar a eleição. A professora Rosimar falou sobre possíveis problemas que isso poderá
acarretar. O professor Paulo reiterou a importância de regularizar a situação e realizar a eleição
assim que possível, pois estamos vivendo um momento muito difícil que jamais esperávamos
vivenciar. Os conselheiros Daniel e Luciano se posicionaram em desacordo com a referida
organização. A professora Márcia sinalizou que a não regularização pode fazer com que as
verbas não sejam repassadas. A professora Rosimar questionou a recondução dos alunos por não
terem participado da eleição. Sinalizou que todas as decisões devem ser tomadas pelo conselho.
A conselheira Sandra pontuou a necessidade de se buscar uma solução para essa situação o mais
rápido possível, já que essas cadeiras não podem ficar sem representatividade e que a não
regularização pode acarretar problemas com repasse de verbas e com isso gerar problemas na
folha de pagamento dos servidores. A Sra. Maria da Penha sugeriu que fosse enviado ofício ao
FNDE informando toda a situação, a fim de saber sobre a possibilidade da recondução desses
alunos. O professor Paulo reiterou a sugestão da Sra. Maria da Penha, no sentido de enviar ofício
informando sobre a situação do Conselho, no sentido de obter orientações para resolver as
questões apresentadas. A Sra. Maria da Penha perguntou aos conselheiros sobre propostas para
tentar regularizar toda essa situação. Nesse momento, ficou definido que seria enviado à
Secretária de Educação e ao Prefeito um ofício informando sobre a situação do Conselho e
solicitando que seja encaminhado ao FNDE prorrogação de prazo para a eleição dos
representantes dos alunos. Logo em seguida o conselheiro José Gomes solicitou que sejam
apresentados na próxima reunião dois ofícios do mandato passado protocolado por ele. A
professora Márcia falou sobre as vistas dos processos, a fim de definir alternativas para
apreciação e análise dos mesmos. A Sra. Maria da Penha informou que a Casa dos Conselhos
está aberta para atender agrupamento de até dez pessoas de forma a garantir o afastamento
recomendado e que os participantes devem atender as normas de segurança fazendo uso de
máscaras e utilizando álcool em gel. Por fim, a professora Márcia informou que manterá os
conselheiros informados assim que tiver resposta do FNDE. Em seguida, a Presidência
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão, da qual, para constar, eu Márcia da
Rocha Biasuz Santos, Secretária do conselho, lavrei a presente ata juntamente com o Senhor
Presidente Paulo Ricardo de Sá Ramos e demais conselheiros. Petrópolis, dezenove de maio de
2020.

2

