
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE
SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA

EDUCAÇÃO 
FUNDEB

Ata da reunião do FUNDEB realizada aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de
dois mil  e  dezessete,  às  nove  horas  e  sete minutos,  na Prefeitura  Municipal  de
Campinas,  Secretaria Municipal  de Educação, 9º  andar,  sala de reuniões com a
seguinte pauta: 1 -  Análise e parecer da prestação de contas referente ao mês de
dezembro/2016 e Parecer do 4º Trimestre/2016; 2 - Verificação, esclarecimento e
assinatura  da  Folha  de  Pagamento  dos  Profissionais  da  Educação.  Estiveram
presentes  os  seguintes  conselheiros:  Antonio  Sertório,  representante  titular  dos
Professores  das  Escolas  Públicas  Municipais;  Maria  Cristina  de  Campos
representante titular dos Diretores das Escolas Públicas Municipais;  Angela Maria
Abdalla Campos Fetter, representante titular do Poder Executivo Municipal; Adriana
Morais Barboza Gante, representante titular dos pais de alunos da educação básica
das Escolas Públicas Municipais ; Adriana Lech Cantuária, representante suplente
do  Conselho  Municipal  de  Educação;  Rosana  Correia  de  Moura,  Diretora  do
Departamento  Financeiro/SME e  João  Gabriel  Cardinalli  da  Costa,  Coordenador
Financeiro/SME. O presidente Prof. Antonio Sertório iniciou a reunião apresentando
as  pautas  e  passou  a  fala  para  a  Sra.  Rosana,  que  comunicou  a  saída  dos
conselheiros Walter Luís Lots Pontes e Luiz Roberto Marighetti representantes titular
e suplente da Secretaria Municipal  de Educação e apresentou o Sr.João Gabriel
que  ficará  como  titular  e  a  mesma  como  suplente  e  que  estão  aguardando  a
publicação  de  portaria  de  nomeação.  Rosana continua  com a  apresentação  do
primeiro ponto da pauta: Análise e parecer da prestação de contas referente até o
mês de  dezembro/2016  e  parecer  do  4º  trimestre/2016.  A mesma apresentou  o
demonstrativo dos recursos vinculados ao FUNDEB, que será anexado a esta ata e
a  conciliação  bancária  de  dezembro/2016.  Detalhou  e  esclareceu  os  gastos
demonstrados.  Todos  aprovaram.  Segundo  ponto  da  pauta:  Verificação,
esclarecimento e assinatura da Folha de Pagamento dos Profissionais da Educação
de  dezembro/2016.  Foi  apresentada  também  a  folha  de  pagamento  de
novembro/2016  para  verificação  e  a  assinatura  dos  conselheiros,  conforme
informado na  ata  anterior.  Todos  aprovaram e  assinaram.  A conselheira  Adriana
Gante solicitou esclarecimentos de quais unidades educacionais foram atendidas
com  os  processos  de  Aquisição  de  utensílios  de  cozinha  e  Manutenção  das
Unidades Educacionais – Predial.  A Sra. Rosana comprometeu-se em apresentar as
informações  na  próxima  reunião.  A  conselheira  também  apresentou  o  Ofício
2280/2016 enviado pelo Ministério Público Federal em Campinas e Região/SP que
será analisado pelo Conselho e posteriormente enviado ao Ministério Público com as
devidas respostas.  Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião e,
eu, Marilene Rhis e Silva, lavrei a presente ata. Campinas, vinte e quatro de janeiro
de dois mil e dezessete.
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