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ATA Nº 02/2020 
 

Aos dezoitos dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte às treze horas e trinta minutos, se 

reuniram nas dependências do Conselho Municipal de Educação os conselheiros do FUNDEB 

para realização da reunião ordinária do mês.  O vice-presidente do colegiado, senhor José 

Wanderlei Gonçalves Viana iniciou a reunião dando boas-vindas aos conselheiros, justificou a 

ausência dos conselheiros: Klênia Muniz, Gunter Bif Stechert e Credi Pereira da Rocha. Solicitou 

à conselheira Márcia Anita que realizasse a leitura da Ata n 01/2020 a qual foi aprovada por 

unanimidade. Em seguida fez a apresentação dos informes descritos na pauta, destacando: 1) 

Recebido lotacionograma das seguintes instituições: EMEIEF Vinícius de Moraes, EMEF Olavo 

Bilac, CIEI Anjo Gabriel, EMEIEF Menino Deus, CEI Pequeno Príncipe, SME. 2) Recebido ofício 

nº 003 e nº 005/2020 convocando para reunião com a finalidade de acompanhar e fiscalizar os 

recursos provenientes do governo do Estado de Mato Grosso, às 15 horas, realizado em 

06/02/2020. 3) Recebido convite para participar da apresentação de prestação de contas referente 

ao ano de 2019, realizado em 05/02/2020 às 18 horas, no Paço Municipal. 4) Recebido ofício nº 

025/2020/SME, encaminhando cópia do relatório referente ao SIOPE - Para validação dos dados 

em até 20 dias, a contar da presente data. 5)  Recebido Demonstrativo da receita e despesa do 

FUNDEB, nos meses de novembro e dezembro/2019. 6) Encaminhado ofício circular nº 

01/2020/FUNDEB, comunicando que o FUNDEB já iniciou suas atividades, e apresentando sua 

composição bem como o cronograma de reuniões do ano. 7) Encaminhado ofício nº 

01/2020/FUNDEB -  informando que até o momento não foi recebido resposta dos ofícios de nº 

21/2019 e nº 26/2019 e solicitando esclarecimentos acerca das dúvidas elencadas pelo colegiado, 

com cópia para Secretaria de Administração. 8) Encaminhado ofício nº 02/2020/FUNDEB – com 

as incongruências encontradas na conferência da folha do mês de dezembro/2019 com cópia para 

Secretaria de Administração. Concluindo os informes, o vice-presidente fez a apresentação dos 

documentos recebidos e enviados para apreciação da plenária e a distribuição da folha de janeiro 

para conferência da plenária. Durante a conferência da folha, os conselheiros realizaram o 

comparativo dos valores elencados na presente folha com o registro de ponto dos servidores, com 

o intuito de esclarecer as dúvidas elencadas pelos conselheiros, sendo observado o pagamento 

com recurso da educação de servidores que estão atuando em outras secretarias, como a 

servidora registrada com o código 2029 que está readaptada de função na Secretaria de Cultura, 

além de outra dúvidas elencadas sobre o pagamento integral a servidores, como observado no 

servidor de código 2712, se tratando de um mês em que a maioria dos servidores estavam de 

férias. Também foi observado o pagamento para servidores de atestados médicos com a 

descrição INSS, sendo elencado pelos conselheiros a necessidade de solicitar maiores 



informações sobre o assunto. Diante de tantas dúvidas acerca da folha, foi deliberado pelos 

conselheiros pelo envio de ofício solicitando esclarecimentos sobre as dúvidas acima descritas, 

com cópia para a Secretaria de Administração. Deste modo, a folha foi aprovada com as ressalvas 

supracitadas. Estando concluída a pauta, o vice-presidente agradeceu a presença de todos e deu 

por encerrada a reunião. Nada mais havendo, encerro e lavro a presente Ata que segue assinada 

por mim, vice-presidente do Colegiado e os demais presentes que assinam em lista de presença 

que segue anexo. Estiveram presentes: Márcia Anita Bergamann, Wuélica Nascimento Coutinho, 

Ivanna Pipper Vianna, José Wanderlei Gonçalves Viana, Etelmar Vianna, Ana Lúcia de Souza, 

Valdir da Silva Moreira, Magali Pipper Vianna e Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto.  


