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ATA Nº 03/2020 
 

Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, nas 
dependências do Conselho Municipal de Educação, se reuniram os conselheiros do FUNDEB 
para realização de mais uma reunião ordinária.  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, Vilma Alves dos Santos e Raquel Belló Righetti e deu 
as boas-vindas aos novos conselheiros: Everton Topanotti, representante do Conselho Tutelar e 
Robson Clayton Conceição da Silva, representante de alunos da educação básica. Em seguida 
o vice-presidente fez a leitura da Ata nº 02/2020, que foi aprovada por unanimidade. Dando 
continuidade fez a apresentação dos informes descritos na pauta, destacando: 1) Recebimento 
dos lotacionograma das seguintes instituições: CIEI Anjo Gabriel, Creche Anjo da Guarda, EMEF 
Cecília Meireles, CEI Balão Mágico, Creche Irmâs Carmelitas de Vedruna, SME, EMEF Olavo 
Bilac. 2) Recebimento de convite para participar da Cerimônia de lançamento do Programa 
Trilhas Formativas para Professores de Matemática, ocorrido dia 26 de fevereiro no auditório do 
Paço Municipal. 3) Recebimento de convite para participar da Cerimônia de lançamento do 
Programa Trilhas, ocorrido no dia 04 de março no auditório do Paço Municipal. 4) Recebimento 
de convite para participar da inauguração do CEI Balão Mágico, realizado no dia 10 de março. 
5) Recebimento ofício nº 055/2020/SMF com Demonstrativo de Receita e Despesa do FUNDEB 
– 01/2020. 6) Recebimento ofício nº 071/2020/SME com indicativo de substituição de membros 
do FUNDEB, devido o Parecer Jurídico nº 007/2020 sobre a análise de dúvida sobre a escolha 
de membro do Conselho Municipal do FUNDEB no tocante a representação discente, pois os 
mesmos não teriam idade para serem emancipados, foi solicitado através de ofício a troca dos 
mesmos por discentes maiores de idade ou emancipados, sendo indicados para compor o 
colegiado como titulares os alunos Alaelson Devino Pereira e  Robson Clayton Conceição da 
Silva, e como suplentes os alunos Raimundo Nonato Silva e Douglas Andrade Diniz. 7) 
Recebimento do  ofício nº 070/2020/SME com a Prestação de Contas PNATE, para análise e 
validação de dados. 8) Recebimento da Prestação de Contas do Programa Nacional de Apoio 
ao Transporte Escolar – FNDE/PNATE – Exercício 2019. 9) Recebimento de ofício nº 
078/2020/SME, informando que em análise ao sistema SIGPC, foi identificado que consta em 
aberto a emissão dos pareceres no SIGECON – 2018. 10) Recebimento via e-mail de 
propaganda de formação continuada para o 1º semestre de 2020. 11) Recebimento via e-mail 
do ofício nº 132/2020/SME, em resposta aos ofícios nº 21/2019, 26/2019, 02/2020 e 03/2020 
sobre as incongruências elucidadas. 12) Encaminhamento de ofício nº 03/2020/FUNDEB 
solicitando esclarecimentos das incongruências encontradas na conferência da folha de 
pagamento. Concluindo os informes, o vice-presidente sugeriu que fosse feito a distribuição da 
folha de pagamento referente ao mês de fevereiro, para conferência dos conselheiros e 
concomitante, que o secretário conselheiro Gunter e o vice-presidente fossem realizando a 
validação dos dados e emissão do parecer, por meio do Sistema SIGECOM e SIOPE MAVS. 
Durante a conferência da folha foram destacadas algumas dúvidas, referente a apontamentos já 
elencados em outras conferências como: 1) servidor com código 5973 com complementação de 
carga horária de 70 horas. 2) Servidores com os códigos 2697, 4476, 0951, 5561, 2003, 2233, 
3398, 2260, 3873, 7000, 4088, 3927, 5407, 639, 2029, 7158, 7804, 7850, 6333, 7116, 7975, 
7625, 7601, 7397 com duplicidade de informações de pagamento; 3) Servidores com o código: 
3458, 5265, 3357, 5468,2147, 2007, 2227, 2774, 3434, 2228, 138, 5379, 5457, 5404, 4874, 3318, 
2671, 3315, na folha de pagamento estão como professores e no ponto do servidor estão como 
coordenadores ou gestores; 4) Servidores com os códigos 7705 e 5960 - salário maternidade 
INSS; 5) Servidor com o código 2712 com ponto batido e na folha de pagamento consta férias; 
6) Servidores com os códigos 7313, 7172, 7625, 7601, 7397 receberam estouro no mês. 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, envio de ofício solicitando que a folha de pagamento seja feita por instituição de 



ensino. Deste modo, a folha foi aprovada com as ressalvas supracitadas, ficou deliberado 
também pelo envio de ofício para SME, com cópia para a SMA solicitando esclarecimentos sobre 
a metodologia utilizada para fazer os pagamentos das horas de substituição, suplementação, 
complementação e horas extras, pois em conferência com o ponto do servidor as mesmas não 
fecham, e quais as datas de fechamento da folha de pagamento. Dando continuidade não foi 
possível fazer a validação dos dados e emissão do parecer, por meio do Sistema SIGECOM e 
SIOPE MAVS, pois o mesmo acusava senha ou usuário inválido, foi entrado em contato com a 
responsável na Secretaria de Educação e a mesma solicitou a troca de senha, a troca de senha 
foi realizada, porém, a mensagem continuava a mesma, ficando deliberado pela plenária a 
aprovação dos dados que estavam em mãos e quando o sistema estiver disponível fazer a 
validação dos dados e emitir os pareceres, que serão apresentados na próxima reunião plenária. 
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, 
secretário e pelo vice-presidente do colegiado e os demais presentes que assinam em lista de 
presença que segue anexo. Estiveram presentes: Gunter Bif Stechert, Wuélica Nascimento 
Coutinho, Credi Pereira Rocha, Ivanna Pipper Vianna, Isac Justino Ribeiro, José Wanderlei 
Gonçalves Viana, Edinete Maria da Silva dos Anjos, Etelmar Vianna, Ana Lúcia de Souza, Valdir 
da Silva Moreira, Everton Topanotti, Robson Clayton Conceição da Silva e Magali Pipper Vianna.  
  

 
 

 


