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Ata nº 15/2020 
 
 

Aos dezessete dias do mês de novembro de dois mil e vintes, às treze horas e trinta minutos, 
reuniram-se na sede do Conselho Municipal de Educação os membros do colegiado para 
realização de mais uma reunião ordinária. A presidente do colegiado, Klênia Muniz realizou 
conferência de quórum, agradeceu aos conselheiros presentes, após vários meses de reuniões 
remotas, e justificou a ausência dos conselheiros Ana Lúcia de Souza, Wuélica Nascimento 
Coutinho e Ronaldo Aparecido Barbosa, além disso, informou que a ata nº 13/2020 foi aprovada 
via e-mail. Prosseguindo, a presidente fez a leitura dos informes, destacando: 1) Recebimento 
lotacionograma da EMEF Cecília Meireles e SME. 2) Recebimento lançamentos de 
complementação, suplementação e substituição das seguintes instituições de ensino: EMEF 
Olavo Bilac, EMEF Caminho para o Futuro, EMEF Eça de Queirós, CEI Pequeno Príncipe, CEI 
Girassol. 3) Recebimento Demonstrativo de Receitas e Despesas do FUNDEB setembro /2020. 
4) Recebimento nº 376/2020/SME – em resposta aos ofícios nº 14/2020/FUNDEB e 
15/2020/FUNDEB, juntamente com o Lotacionograma e a relação de Gestores e 
Coordenadores das unidades escolares da rede municipal. 5) Encaminhamento ofício nº 
15/2020/FUNDEB/LRV – solicitando esclarecimentos sobre as incongruências encontradas na 
folha de pagamento do mês de setembro e reiterando que até o momento não consta nos 
registros do colegiado o recebimento da resposta referente ao ofício nº 14/2020/FUNDEB, 
protocolado em 18/06/2020. Prosseguindo, nas matérias de apreciação e matérias de 
deliberação, a presidente Klênia, informou que não conseguiu fazer a conferência prévia da 
mesma, mas que o vice-presidente Etelmar Vianna e a conselheira Fabrícia Trindade Campos 
realizaram a conferência prévia da mesma, e, passou a palavra para que os mesmos 
realizassem a apresentação das dúvidas encontradas. O vice-presidente Etelmar Vianna 
pontuou que de acordo com os documentos recebidos pelo colegiado referentes aos 
lançamentos sobre os pagamentos das substituições, complementações e suplementações, e 
conferência da folha de pagamento, o mesmo ficou em dúvida quanto ao pagamento feito ao 
servidor de código 3245, pois, considerando o Ofício Circular nº 03/2020/FUNDEB, de quinze 
de outubro de dois mil e vinte, encaminhado para todas as instituições de ensino da rede 
municipal, Secretaria  de Educação e setor de Recursos Humanos, que solicita das instituições 
que seja encaminhado para este colegiado, as cópias da solicitações de pagamento das 
substituições, complementações e suplementações dos servidores, sempre que a instituição de 
ensino requerer tal pagamento junto a Secretaria Municipal de Educação, para que o colegiado 
possa melhorar o acompanhamento e monitoramento da folha de pagamento provenientes do 
recurso do FUNDEB, considerando que nos últimos meses foi sendo observado que estão 
sendo pagas horas de substituição, complementação e suplementação, cuja carga horária 
excede a complementação de quarenta horas, mesmo em tempo de pandemia e por vezes, 
incompatível com a carga horária efetuada pelo servidor, conforme análise de seu registro 
ponto. Assim sendo, recebemos a cópia da solicitação de pagamento da EMEF Olavo Bilac, 
que requer o pagamento de substituição de vinte horas de complementação para o servidor de 
código 3245 (acima mencionado), sendo que o mesmo recebeu o pagamento de quarenta e 
nove horas de complementação. A conselheira Fabrícia, por sua vez disse que concorda com 
o que o conselheiro Etelmar pontuou e que necessitamos de esclarecimentos a respeito das 
incongruências encontradas pois, a cada reunião destacamos incongruências e as respostas 
são sempre as mesmas, e a folha de pagamento sempre é aprovada com ressalvas. O assunto 
foi amplamente discutido pela plenária e ficou deliberado o envio ofício solicitando 
esclarecimentos para as demais horas pagas ao servidor, em um prazo de cinco dias, a contar 
da data de protocolo, para que o colegiado possa fazer nova reunião de maneira remota e 
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proceder com a aprovação da Folha de Pagamento do referido mês, que até o momento 
encontra-se pendente. Dando continuidade, foi solicitado expediente aberto pela presidente 
Klênia Muniz, e a mesma informou que a nossa última reunião do colegiado está prevista para 
o dia oito de dezembro, porém, até esta data por vezes não recebemos a folha de pagamento, 
pois a mesma está prevista para ser enviada até o dia dez de cada mês, para posterior análise 
prévia e aprovação da mesma em reunião plenária, e, sugeriu que a reunião seja feita no dia 
dez, no mesmo horário e local, tal sugestão foi aprovada pela plenária por unanimidade. A 
presidente também informou que participou juntamente com o vice-presidente Etelmar da 
reunião da comissão do transporte escolar, no Paço Municipal, representando o Fundeb e que 
nesta reunião fizeram vários questionamentos a respeito dos critérios da composição e 
recomposição da referida comissão, considerando a nova portaria apresentada. O assunto foi 
amplamente discutido pela plenária, sendo destacado pela presidente, que nenhum participante 
da reunião da comissão do transporte escolar sabia informar quais os critérios estabelecidos 
para a formação da comissão, sendo destacado pela conselheira Katiane que a composição da 
Comissão do Transporte Escolar segue as normas estabelecidas pelo Estado. Concluída a 
pauta, a presidente do colegiado agradeceu a participação de todos e deu por encerrada a 
reunião. Participaram: Klênia Muniz, Etelmar Vianna, Silvana de Cássia Koval Torquetti, Valdir 
da Silva Moreira, Sirlei Amaro da Silva, Nayara Rodrigues Godois Peron, Isac Justino Ribeiro e 
Magali Pipper Vianna. Nada mais havendo, lavro e encerro a presente ata, que segue assinado 
por mim, secretário do FUNDEB e pela presidente do colegiado. 

 


