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ATA Nº 01/2020 

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

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

gestão 2020/2021 para realização da primeira reunião ordinária do presente ano.  A presidente do 

colegiado, senhora Klênia Muniz iniciou a reunião dando boas-vindas aos conselheiros e em 

seguida fez a apresentação dos informes descritos na pauta, destacando: 1) Recebido ofício nº 

008/2020/SME, encaminhando uma via original do Decreto nº 4606, de 02/01/2020, que nomeia os 

membros do FUNDEB para gestão 2020/2021, juntamente com a Publicação no Diário Oficial. 2) Publicado 

Regimento Interno no Diário Oficial. 3) Recebido convite para participar da cerimônia de posse da equipe 

gestora das escolas para o biênio 2020-2021, ocorrido em 20/01/2020 às 13h30, no auditório do Paço 

Municipal, destacando que a equipe técnica esteve presente. 4) Recebido convite para participar da 

cerimônia de lançamento do Programa Alfabetiza Lucas, ocorrido em 21/01/2020 às 13h30, no auditório 

do Paço Municipal. 5) Recebido convite para participar da cerimônia de abertura da III Jornada de Inovação 

Pedagógica, ocorrido em 21/01/2020 às 08 horas, no Centro de Eventos Roberto Munaretto, destacando a 

participação dos conselheiros e equipe técnica. 6) Condição do FUNDEB em relação ao FNDE: Regular. 

7) Recebido ofício nº 007/2020/CTLRV, solicitando troca de membros do Conselho Tutelar para compor o 

FUNDEB na gestão 2020/2021, foram indicados novos membros para compor o colegiado devido a troca 

de Conselheiros Tutelares ocorrido no presente ano, sendo indicados para compor o colegiado a senhora 

Simone Maria da Silva como titular e o senhor Everton Topanotti como suplente. 8) Recebido ofício 

25/2020/SME encaminhando relatório referente ao SIOPE do 6º bimestre de 2019 para validação em 20 

dias a contar de 29/01/2020. Em relação a esse ponto a presidente informou que a validação será realizada 

na presente reunião plenária. Dando continuidade, nas matérias de apreciação e deliberação foram 

destacados os seguintes itens: 1) Avaliação dos trabalhos prestados pelo colegiado, a presidente fez a 

apresentação da tabulação dos dados das avaliações feitas pelos conselheiros, destacando que apenas 

20% do colegiado responderam a avaliação, sendo apresentada a plenária as porcentagens das avaliações 

em relação a auto avaliação dos conselheiros e avaliação dos trabalhos do CME e Equipe Técnica.  2) 

Plano de Trabalho para aprovação, o qual após apresentado foi aprovado pela plenária. 3) Termo 

autorização de imagem para os alunos. Em relação a participação dos alunos no colegiado, a presidente 

destacou que o site do FNDE só aceita a inclusão dos alunos como conselheiros se os mesmos forem 

maior de idade ou emancipados, e destacou ainda que a SME fez uma consulta ao departamento jurídico 

sobre a questão, sendo emitido pelo setor responsável um Parecer Jurídico, o qual traz como conclusão a 

seguinte descrição: “item III – Conclusão – Diante de todo o exposto, respondo ao questionamento e opino 

no sentido de pelo método de interpretação teleológica, a mens legis é que de que tal representação seja 

preliminarmente buscada dentre os discentes matriculados na Rede Pública Municipal de Educação 

Básica. Contudo, não havendo entre estes estudantes maiores ou emancipados, é juridicamente possível 

que se possa eleger alunos (as) pertencentes a outras Redes Públicas de Ensino, desde matriculados no 

nível básico da educação escolar, conforme fundamentação supra. ” Após o assunto sobre a condição de 



permanência dos alunos junto ao FUNDEB ser amplamente discutido, ficou deliberado que será entrado 

em contato com a responsável na Secretaria de Educação e solicitar da mesma um passo a passo com 

relação a emancipação destes alunos, juntamente com as autorizações de uso de imagem e autorização 

de visitas de inspeção nas instituições de ensino e logo após, será chamado os responsáveis pelos alunos 

para uma reunião e explicar sobre a  solicitação do FNDE, e se os pais concordarem em fazer a 

emancipação destes alunos os mesmos permanecerão como conselheiros do FUNDEB, caso contrário 

deverá ser feita a substituição dos mesmos por alunos maiores de dezoito anos ou emancipados. Dando 

continuidade, a presidente falou que até o momento não foi recebido resposta dos ofícios encaminhados 

sobre as incongruências apontadas nas folhas de pagamento de outubro e novembro de 2019, ficando 

deliberado pela plenária fazer um novo ofício cobrando as respostas dos mesmos, com cópia para a 

Secretaria de Administração. Continuando o conselheiro Gunter sugeriu que fosse encaminhado um ofício 

para cada secretaria ou entidade que possui representante no colegiado afim de informar o cronograma de 

reuniões, a sugestão foi aprovada pela plenária. A presidente informou também que será encaminhado um 

ofício para as escolas e SME, solicitando lotacionograma atualizado mensalmente até o dia dez, e o mesmo 

deverá ser encaminhado no e-mail do FUNDEB. A presidente do FUNDEB sugeriu que juntamente com os 

demais presidentes do Controle Social, fizessem um ofício solicitando mais um colaborador para o CME, 

pois a demanda de trabalho dos conselhos é grande a equipe técnica não foi recomposta desde janeiro de 

2019, tal sugestão foi aprovada pela plenária. Dando continuidade, a presidente sugeriu que o grupo fosse 

dividido em dois para que fosse feita a validação dos dados referente ao SIOPE-MAVS referente ao 6º 

Bimestre/2019 e o outro grupo faria a conferência da folha de pagamento referente ao mês de 

dezembro/2019. A sugestão foi acatada pela plenária por unanimidade. A presidente e os conselheiros 

José Wanderlei e Gunter realizaram a validação dos dados no SIOPE-MAVS, fizeram a impressão dos 

dados e realizaram a apresentação do relatório para os demais presentes e os mesmos assinaram o 

documento. Concomitante, a presidente do colegiado fez a distribuição da folha de pagamento mês de 

dezembro para a conferência entre os presentes e informou que no presente mês a conferencia prévia foi 

realizada por ela e pelos conselheiros José Wanderlei e Ana Lúcia. Os conselheiros realizaram a 

conferência da folha, sendo que da análise da mesma constatou-se servidores que receberam 

complementação, substituição e suplementação, e que excedem as 40 horas estabelecidas como permitida 

pela SME, também foi observado pagamento de salário maternidade INSS, pagamento de auxílio doença 

estatutário, pagamento de 13º salário para substituição e pagamento de férias de substituição, pagamentos 

esses que até o presente momento não havia sido observado nas folhas dos demais meses de 2019. 

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, a 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 Executivo e pela Presidente do Colegiado. Estiveram 

presentes: Gunter Bif Stechert, Wuélica Nascimento Coutinho, Credi Pereira da Rocha, Ivanna Pipper 

Vianna, Raquel Belló Righetti, Ana Luiza Ferreira Serafim, José Wanderlei Gonçalves Viana, Edinete Maria 

da Silva dos Anjos, Etelmar Vianna, Klênia Muniz, Ana Lúcia de Souza, Valdir da Silva Moreira e Magali 

Pipper Vianna.  


