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Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte, às treze horas e trinta minutos, a presidente 
do colegiado deu as boas-vindas aos participantes, informou que em virtude do isolamento social 
em combate ao Covid-19, e tendo a certeza da importância e seriedade do trabalho desenvolvido 
por este colegiado, a reunião plenária será feita através das mídias digitais. A presidente Klênia 
Muniz, realizou a verificação de quórum e informou que não houve justificativa de ausência.  Em 
seguida, comunicou que haverá duas atas para serem aprovadas neste dia, sendo elas: Ata nº 
03/2020, da reunião ordinária do dia treze de março, e Ata nº 04/2020 da reunião extraordinária 
do dia sete de abril do corrente ano, as quais foram enviadas através por e-mail previamente, para 
leitura e apreciação dos conselheiros. Assim, por unanimidade, os conselheiros manifestaram 
votos favoráveis para a aprovação das duas atas. Dando continuidade, a presidente passou para 
os informes, destacando: 1) Recebimento dos lotacionogramas das seguintes instituições de 
ensino: EMEF Cecília Meireles, CEI Balão Mágico, Creche Menino Jesus; 2) Encaminhamento de 
ofício nº 04/2020/FUNDEB solicitando esclarecimentos das incongruências encontradas na 
conferência da folha de pagamento. A presidente destacou que ainda não recebeu resposta do 
presente ofício. O conselheiro Gunter sugeriu que fosse registrado em ata o não recebimento da 
resposta do ofício e que o mesmo fosse reencaminhado. A sugestão foi aprovada pelos 
conselheiros. 3) Encaminhado ofício nº 05/2020 às instituições de ensino EMEF Olavo Bilac e 
EMEF Eça de Queirós, comunicando que foi feita a substituição de membros do FUNDEB, devido 
ao 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. Dando continuidade nas matérias de apreciação e deliberação, 
foram destacados os seguintes itens: 1) publicado o Decreto nº 4.673. 2) Prestação de Contas: 
Validação e Aprovação no SIOPE e SIGPC realizada. A presidente informou que deu trabalho 
conseguir acesso ao sistema, mas com a ajuda da conselheira Katiane, conseguiu aprovar no 
sistema, ficando apenas a do transporte escolar para ser aprovada, pois a mesma ainda não está 
disponível. O conselheiro Gunter comentou que era sabedor dos problemas técnicos que o 
conselho enfrentou, pois, a geração dos arquivos estava com problemas. 3) Folha de pagamento. 
A presidente solicitou da plenária se alguém conseguiu fazer as observações na conferência da 
folha de pagamento.  A conselheira Credi, pontuou dizendo que encaminhou via e-mail as 
observações encontradas na conferência da folha. A conselheira Vilma destacou sua dúvida em 
relação ao pagamento com recurso da educação um servidor da TI, porém não sabe se é 
pertinente citar. A conselheira Wuélica destacou com relação a observação da conselheira Vilma 
que o servidor não está lotado na instituição, porém acontece que no momento da impressão feita 
pelo RH ele aparece no verso da folha (parte de trás), e no topo aparece o local de trabalho e não 
é na creche. A presidente destacou ainda que há um núcleo de tecnologia na SME, e questionou 
porque ainda é pago um funcionário da TI com recurso da educação. O conselheiro Etelmar 
comentou que em conferência com o ponto do servidor os dados não conferem, pois muitos deles 
estão em branco e incompletos, e que encontrou até pagamento de difícil acesso na conferência 
desta folha, e que nas conferências das folhas anteriores nunca havia observado, e pontuou ainda, 
que neste mês a folha não veio por instituição de trabalho, e tem servidor de licença prêmio e 
recebendo complementação. A equipe técnica do colegiado do CME destacou que este mês o 
ponto foi manual, o que dificultou a conferência também. O conselheiro José Wanderlei perguntou 
sobre as horas extras e que a partir de que horário é pago adicional noturno para servidor. A tal 
questionamentos o conselheiro Etelmar respondeu que de acordo com o estatuto é das vinte e 
duas horas até as seis horas, e. depende do horário que começa a linha, por motivo de distância. 
A presidente destacou que se sente chateada, pois todo mês o colegiado faz a conferência da 
folha, aponta as incongruências, envia ofícios, os quais, na maioria das vezes não são respondidos 
em tempo hábil e quando respondidos não são na sua totalidade, destacando mais uma vez que 
o oficio do mês de março em relação as dúvidas da folha de pagamento de fevereiro ainda não foi 
respondido, e que vamos reenviar o ofício do mês anterior, mais o ofício de presente mês com a 



dúvidas da folha do mês de março. Destacou que o trabalho do colegiado é muito sério e nem 
sempre sente que é valorizado e solicitou sugestões da plenária quanto ao assunto. A presidente 
disse que já acompanha o trabalho do FUNDEB há três anos que e as folhas de pagamento são 
sempre aprovadas com praticamente as mesmas ressalvas. O conselheiro Gunter sugeriu solicitar 
um ofício devida justificativa para esses fatos. O assunto foi amplamente debatido pelos colegiado, 
sendo deliberado, com dois votos contrários, em convocar uma reunião do colegiado com a 
participação da Secretaria de Educação, Secretaria de Administração e Recursos Humanos para 
expor o problema apresentado e sanar algumas dúvidas em relação a alguns lançamentos, tais 
como: estouro do mês, férias, décimo terceiro, e outras coisas. A presidente destacou ainda a 
pertinência da reunião porque muitas vezes o RH já foi consultado sobre diversas dúvidas do 
colegiado, sendo destacado pelos funcionários do RH que eles lançam o pagamento de acordo 
com a solicitação da SME. Sendo que a reunião será marcada de acordo com a disponibilidade 
para o uso do auditório da prefeitura, sendo um espaço amplo que garante o distanciamento das 
pessoas, para o cumprimento das regras estabelecidas via decreto municipal em combate a 
pandemia COVID-19. Mediante a tantos questionamentos na conferência da folha, foi deliberado 
pelos conselheiros pelo envio de ofício solicitando esclarecimentos sobre as dúvidas acima 
descritas, e a folha foi aprovada com as ressalvas supracitadas. Ficando deliberado também o 
envio de ofício marcando reunião para maio com SME, RH e SMA. Em vias de concluir a pauta, a 
presidente solicitou que todas as folhas de pagamento fossem excluídas do celular e e-mail dos 
conselheiros por uma questão de ética. A conselheira Wuélica fez um questionamento com 
relação a composição do colegiado, dizendo se não poderíamos solicitar para a secretaria de 
administração a indicação de representantes do departamento de gestão de pessoas para compor 
o FUNDEB, a tal solicitação a equipe técnica do colegiado se pronunciou dizendo que isso só 
seria possível mediante mudança em lei. Concluída a pauta, a presidente agradeceu a 
participação de todos e deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo lavro e encerro a 
presente ata que segue assinada por mim, secretário executivo e pela presidente do colegiado. 
Participaram da reunião: Klênia Muniz, Simone, Ana Lúcia de Souza, Gunter Bif Stechert, Wuélica 
Nascimento Coutinho, Isac Justino Ribeiro,  Vilma Alves dos Santos, José Wanderlei Gonçalves 
Viana, Credi Pereira Rocha, Maria Salete Ceccatto, Etelmar Vianna, Valdir Moreira da Silva, 
Edinete dos Anjos, Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto e Magali Pipper Vianna. 
 
 
  


