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Ata nº 07/2020 
 

Aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte, as treze horas e trinta minutos, via mídias digitais 
(gmail meet), reuniram-se os membros do colegiado para realização da reunião ordinária do presente mês.  
A presidente Klênia Muniz deu as boas-vindas a todos os participantes e fez a conferência de quórum, 
informou que a pauta, as atas nº 05 e nº 06 que serão aprovadas, e, os documentos que constam na pauta 
foram encaminhados para todos os conselheiros no e-mail para leitura prévia e ciência de todos. Dando 
continuidade a presidente perguntou aos conselheiros se a ata nº 05/2020 estava aprovada, tendo 
manifestação favoráveis de todos quantos sua aprovação. Seguindo passou a apresentação da ata nº 
06/2020, referente a reunião extraordinária, a qual também foi aprovada por unanimidade. Dando 
continuidade, a presidente passou para os informes destacando, os seguintes itens:  1) Recebimento 
lotacionograma da seguinte instituição de ensino: CEI Pequeno príncipe. 2) Recebimento ofício nº 
105/2020/SMA – comunicando a participação na reunião do dia 12/05/2020 no Paço Municipal às 13:30 
horas. 3) Recebimento ofício nº 132/2020/SME – com respostas dos ofícios ofício nº 21/2020/FUNDEB nº 
26/2019/FUNDEB, ofício nº 02/2020/FUNDEB e ofício nº 03/2020/FUNDEB. 4) Recebimento ofício nº 
142/2020/SME – Decreto nº 4.673, de 19 de março de 2020, que altera a nova composição do 
FUNDEB/LRV. 5) Recebimento ofício nº 150/2020/SME - Análise e validação dos dados em 20 dias a contar 
da data de 15/04/2020. 6) Recebimento ofício nº 154/2020/SME – com respostas dos ofícios nº 
26/2019/FUNDEB, ofício nº 02/2020/FUNDEB e ofício nº 03/2020/FUNDEB. 7) Recebimento ofício nº 
168/2020/SME – em 06/05/2020, relatório com esclarecimentos pertinentes aos apontamentos constantes 
no Ofício nº 04/2020/FUNDEB e Ofício nº 06/2020/FUNDEB. 8) Encaminhamento de ofício nº 
06/2020/FUNDEB, com as incongruências encontradas na conferência da folha no mês de março.  9) 
Encaminhamento ofício nº 07/FUNDEB/2020, comunicando que será feita uma reunião ampliada com os 
secretários de educação e administração. 10) Prestação de contas - aprovado. Dando continuidade, nas 
matérias de apreciação e de deliberação, a presidente do colegiado, senhora Klênia explicou que a folha de 
pagamento estava disponível no dia da reunião extraordinária no Paço Municipal, sendo que a conferência 
prévia  foi realizada pelos conselheiros: Ana Lúcia, José Wanderlei, Klênia, Gunter, Etelmar e equipe técnica 
do CME, os quais apresentaram para o colegiado suas considerações em relação a conferência da folha, 
sendo que o assunto foi amplamente discutido e por deliberação da plenária, foi decido enviar para a SME 
ofício solicitando esclarecimentos das incongruências averiguadas. A conselheira Ana Lucia solicitou ainda 
que fosse acrescentado ao ofício, pedido de esclarecimento sobre pagamento da servidora, de código nº 
7043 professora contratada, que não havia passado no processo seletivo ainda continuava recebendo pelo 
recurso do FUNDEB. Assim a folha foi aprovada com as ressalvas supracitadas. Ao término da análise dos 
conselheiros, Michelene que faz parte da equipe técnica do colegiado destacou que a folha de pagamento 
não foi disponibilizada este mês por e-mail e WhatsApp, considerando a importância de preservar as 
informações pessoais dos servidores descritos na folha, e destacou ainda que os valores referentes ao 
pagamento dos servidores estão disponíveis para toda sociedade no portal da transparência da prefeitura. 
A conselheira Wuélica sugeriu fazer a próxima reunião, de maneira presencial, em um espaço amplo e 
arejado com todas as medidas de segurança. A sugestão ficou de ser estudada, quando for mais próximo 
do dia da reunião. Concluída a pauta a presidente do colegiado agradeceu a participação de todos e deu 
por encerrada a reunião. Participaram: Klênia Muniz, José Wanderlei Gonçalves Viana, Gunter Bif Stechert, 
Isac Justino Ribeiro, Credi Pereira Rocha, Valdir da Silva Moreira, Etelmar Vianna, Ana Lúcia de Souza, 
Simone Maria da Silva, Wuélica Nascimento Coutinho, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto e Magali 
Pipper Vianna.  

 
 


