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 JUNHO/2020– CMACS/FUNDEB- PETRÓPOLIS-RJ
Ata da Reunião Ordinária do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle
Social do FUNDEB, realizada no dia 16 de
junho de 2020, às 14 horas por
videoconferência.
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Aos dezesseis dias do mês de junho do ano 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 e José
Gomes Marques Júnior; dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas
Básicas: Aline do Carmo Couto; Representantes do COMED: Daniel Monteiro Salomão e
Simone Rebelo Malheiros de Medeiros; dos Representantes de pais/responsáveis: Vivian
Rosa de Carvalho Etiene e da Secretária Executiva Márcia da Rocha Biasuz Santos.
Havendo número legal, a Presidência cumprimentou a todos e deu por aberta a reunião. A
professora Márcia iniciou os assuntos da pauta informando que os processos do PNATE
não foram apreciados pelos conselheiros do mandato anterior, sinalizando a importância de
analisar os referidos processos para evitar pendências futuras. Destacou que quando o
SIGECON estiver disponibilizado para emissão do Parecer em relação às prestações de
contas, todos os documentos precisarão ter sido analisados. Rememorou que enviou o
relatório do PNATE para os conselheiros, no entanto, faz-se necessário fazer a apreciação
desses documentos. Informou que poderia disponibilizar os processos para que sejam
analisados. O conselheiro José Gomes falou na possibilidade de apreciar esses processos
no retorno das reuniões presenciais ou fazer um agendamento de forma que pelo menos
três pessoas pudessem analisá-los. A professora Márcia informou que com esse número de
conselheiros, não seria possível realizar as vistas dos processos na Secretaria de Educação
em razão do pouco espaço em sua sala para atender três pessoas no mesmo momento,
propondo assim que seja realizado na Casa dos Conselhos. O conselheiro Daniel apontou
os dois encaminhamentos do conselheiro José Gomes: Realizar a apreciação desses
processos nesse momento; agendar as vistas dos processos com a participação de pelo
menos três conselheiros. Logo após informou sobre o adiamento da prestação de contas,
sinalizando que ainda não foi definido um prazo para os conselheiros emitirem Parecer.
Salientou a importância da participação de pelo menos três conselheiros na verificação dos
documentos, caso a Plenária decida analisar os processos nesse momento. O conselheiro
José destacou a importância da participação de um funcionário do Departamento
Financeiro para esclarecer possíveis dúvidas, caso os processos sejam analisados e apontou
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que como seria na Casa dos Conselhos o ideal é que seja feito em dois momentos, com
grupo de três pessoas por vez. A professora Márcia destacou que a análise dos processos
não tem como objetivo a aprovação imediata dos mesmos, que o objetivo é analisar e trazer
as dúvidas para que sejam esclarecidas pelo Departamento Financeiro ou Departamento de
transporte durante a reunião para que sejam aprovados pela Plenária. A professora Márcia
perguntou se os conselheiros estavam de acordo com essa proposta, ninguém se posicionou
contrário. A conselheira Sandra sugeriu que fossem definidas as datas para saber a
disponibilidade dos conselheiros. Diante do exposto, foram agendadas duas datas: dia vinte
e seis de junho e seis de julho às quatorze horas na Casa dos Conselhos. Ficando assim
definido que serão dois grupos e as dúvidas serão levadas para a Plenária. A conselheira
Aline justificou que não poderá participar de atividades presenciais por questões de saúde.
Dando continuidade a professora Márcia perguntou se mais algum conselheiro gostaria de
participar da comissão de eleição da categoria de alunos do Fundeb. A conselheira Vivian
informou que gostaria de participar, ficando composta a comissão por: Márcia, Vivian e
José Gomes. Logo em seguida falou sobre a substituição do conselheiro Luciano, que
conforme já informado, precisará se afastar do Conselho. Informou que na eleição os
outros dois candidatos não receberam voto, sendo assim, precisaria definir junto ao
Conselho os critérios para realizar a substituição. Informou que a conselheira Aline
assumirá a titularidade. O conselheiro Daniel sinalizou que o afastamento do conselheiro
acima citado é de três meses existindo assim a possibilidade de retorno. A professora
Márcia informou que no Regimento Interno do Fundeb não tem essa informação e que irá
buscar informações no manual do Fundeb para se fundamentar sobre o assunto. Logo após,
informou sobre os ofícios enviados pelo conselheiro José Gomes, disse que foi enviado por
e-mail aos conselheiros. No ofício foi questionado o pagamento de conta de água com a
verba do Fundeb. A professora Márcia informou que o pagamento está amparado na
legislação e o conselheiro sinalizou que iria verificar sobre essa questão. Logo depois falou
a respeito do outro ofício, que solicitou um demonstrativo dos extratos dos débitos
referentes aos anos anteriores a fim de esclarecer quais seriam esses débitos. Disse que não
foi bem esclarecido e que gostaria de solicitar um demonstrativo referente aos débitos
realizados no exercício de dois mil e dezenove, a fim de saber o que foi liquidado e se
sobrou algum recurso. O professor Paulo propôs que essa discussão seja retomada quando
as reuniões voltarem a ser presenciais. O conselheiro José Gomes concordou com a
proposição. 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 e assinei a presente ata juntamente com o Senhor Presidente Paulo Ricardo Sá
Ramos. Petrópolis, 16 de junho de 2020.

Márcia da Rocha Biasuz Santos
Secretária Executiva do CACS-FUNDEB
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