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ATA REUNIÃO FUNDEB 
Ao dia quinze de março do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniram-se 

pela plataforma Meet para Reunião Extraordinária os membros do Conselho 

FUNDEB. Estiveram presentes o Presidente Prof. Dante José Canella Olivas, Ana 

Cristina Gonçalves Nogueira Prado, Ana Cláudia Zanin Cocenza, Fábio Dias Simas, 
Célia Regina Marcos, Natália Moura Fernandes, Maria José Tabaco, Lúcia Helena 

Passos Rangel, Alessandra Maria da Silva Alves Luz, Elisabete Teixeira de Siqueira 
santos convidados representantes da SEMEC Prof. José Farouk e Ana Teresa 

Carvalho. O Presidente abriu a reunião dando boas vindas e explica que não se sentiu 
a vontade para alinhar pendências informalmente com a SEMEC diante da postagem 
de um vereador do municipio colocando em dúvidas a transparência nos Conselhos, 

em rede social, o desconforto foi generalizado, assim sendo todos os membros 

acenaram de que uma reunião com todos seria mais útil e clara para o momento, a 

necessidade desta reunião extraordinária é devido a aprovação da lei do Novo 

FUNDEB em dezembro de 2020, a condução para renovação do Conselho deveria ter 

tomado outros rumos que n�o era do nosso conhecimento e a partir do momento que 

o Secretário pontuou necessidade de adequação estamos aqui reunidos. O 
Presidente solicitou que fosse feito um resumo das pendências das Secretarias como 

Conselho FUNDEB, começando com as planilhas de prestação de contas que at� hoje 

não mudaram seu formato nem veio com mais esclarecimentos, O Sr. Farouk diz que 

no momento estão procurando fazer um alinhamento com o RH central e outras 

Secretarias para ter acesso a mais informações, a subsecretária Sueli Paiva está 

tentando este alinhamento de informações. O pedido de capacitação feito por este 

Conselho foi direcionado pela SEMEC ao Portal Federal que por enquanto só oferece 

uma pesquisa e não uma capacitação em si, o Secretário diz que apesar de achar 

importante que aconteça ainda não há nada oferecido neste sentido com as regras da 
Nova lei do FUNDEB, é muito recente. O Secretário afirma que os conselheiros tém 

direito de solicitar esclarecimentos por parte do Poder Executivo a qualquer momento 

e não precisam aprovar aquilo que tiverem dúvidas. Até dia 31 de março deste ano as 

adequações e posse dos novos membros têm que acontecer, pois o fundo é o 

sustento da educação. Há divergências de respostas entre o Setor de finanças, o RH e 

a SEMEC constatados em reuniðes e atas arquivadas, exemplo funcionários que não 

deveriam ser pagos com o fundo e sim com o tesouro municipal, representantes das 

finanças alegam que o tesouro não conseguiria arcar com certos gastos e o Secretário 
afirma que sim. Devido às aprovações com ressalvas em 2020 o Conselho alega não 

ter tido resposta para questionamentos feitos e oficios não respondidos por parte do 

executivo. Não estamos tendo a presença dos representantes do Poder executivo e 

Setor de Finanças em várias reuniðes seguidas, sem justificativa, o Conselho apesar 

da sua importância muitas vezes está sendo ignorado. Constata-se que o Conselho 

FUNDEB nunca foi chamado para participar do Planejamento Orçamentário e o 
Secretário diz a partir de agora serão convidados. Sobre os cursos de 180hs não 
pagos e não respondidos o Secretário relata que pode agora ser aprovado com 

ressalvas "ganha, mas não leva", está um impasse nessas progressões horizontais e 
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verticais, como o Conselho não recebeu esta tabela oficialmente até hoje, não tem 
informações necessárias para conferir ou fornecer quando solicitado. O Conselheiro 
Fábio Dias Simas pede a palavra e voltando um pouco o assunto ressalta que 

realmente após a publicação do vereador cogitou seu desligamento dos conselhos e 
$obre as progressões discorda do Secretário, pois a resposta que recebeu do RH é 

que por não ter acesso a tabela atualizada de progressões o pagamento não seria 

possivel cálculo. Outros funcionários também tiveram este mesmo problema. As 
promessas de entrega desta tabela são antigas, ela não está anexa no estatuto 
nem no portal da transparência e sempre que solicitada está em atualização, até 

hoje ela não chegou ao Conselho de forma oficial, Prof. Farouk responde que 

enviará esta tabela na próxima segunda feira 22/03, com certeza. Quanto ao 
Secretario a recondução dos conselheiros em adequação com a nova lei do fundo, as 
decisões não foram acertadas, a funcionária da SEMEC deu pequenas instruções para 
adequação da nova composição, alguns ajustes, acréscimo de representantes das 

escolas do campo e remanejamento das representantes da Secretaria de Educação, 

tentando não desvalidar a reunião e eleição do dia 12/02 com decisões de Plenária 
porém ao longo do processo as mudanças foram se tornando muito grandes, e o 

Conselho barrou o prosseguimento, solicitando assessoria juridica para tomar boas e 

corretas decisðes, não houve disponibilidade por parte da SEMEC esta assessoria. 

Prof. Farouk indica que os pedidos e as respostas de representações têm que ser 

enviados novamente, atualizadas com data de 2021 para ser validados no portal 

federal. Sra. Ana Teresa pede a palavra e fazemos novamente a leitura das indicações 

jà existentes, renovações necessárias e impedimentos, ela admite que na tentativa de 
ajudar errou em enviar uma portaria no inicio de março ao Juridico que chegou a ser 

aprovada e assinada, porém ao Secretário apontar erro não foi entregue ao Conselho 

e foi desvalidada, ela considera que não fez seu dever de casa e se precipitou. A ata 

da reuniäo de 12/02/2021 não será anulada, mas retificada através desta reunião 

de hoje. o Presidente e Vice eleitos passam a ser Presidente e Vice Interinos. S. 

Farouk aponta que uma nova eleição deverá acontecer para atender a Lei n°14 

113/2020. Sobre transporte escolar o Conselho aponta que não recebe prestação de 

contas do mesmo e diante da verba parada constatada no ano passado a 

preocupação aumenta, já foram solicitado os devidos documentos no ano passado 

mas ainda não chegaram. A funcionária Ana Teresa concorda que é inadmissivel 
perder ou não usar verba federal disponível ao Município, ela firma que é 

responsabilidade da Secretaria fornecer a prestação de contas e que cumprirá este 

quesito. Um oficio foi enviado em nome dos três conselhos da Educação pedindo 

parceria mais efetiva com a Secretaria de Educação, recebimento de apoio e recursos 

indispensáveis ao bom serviço dos Conselhos constituidos. Alinhamentos concluidos e 

no momento nada mais havendo a tratar, eu, Prof.a Cláudia Costa, auxiliar 

administrativa, lavrei a presente ata que após lida e aprovada por todos será assinada 

pelo Presidente. 


