
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 um dias do mês de fevereiro de
dois mil  e  dezessete,  às  nove  horas  e dez  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
janeiro/2017; 2 - Verificação, esclarecimento e assinatura da Folha de Pagamento
dos Profissionais da Educação; 3 – Prestação de contas do PNATE/2016. 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;  Luzia  das
Graças  Assis,  representante  titular  do  Conselho  Tutelar;   Angela  Maria  Abdalla
Campos Fetter, representante titular do Poder Executivo Municipal; 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
apresentou o primeiro ponto da pauta:  Análise e parecer da prestação de contas
referente ao mês de janeiro/2017. Também apresentou o demonstrativo dos recursos
vinculados ao FUNDEB, que será anexado a esta ata e a conciliação bancária de
janeiro/2017.  Detalhou  e  esclareceu  os  gastos  demonstrados.  Todos aprovaram.
Também  explicou  que  não  foi  possível  a  apresentação  dos  esclarecimentos
solicitados  pela  conselheira  Adriana  Gante  e  que  será  realizado  em  momento
oportuno.  Segundo  ponto  da  pauta:  Verificação,  esclarecimento  e  assinatura  da
Folha  de  Pagamento  dos  Profissionais  da  Educação  de  janeiro/2017.  Todas
aprovaram  e  assinaram.  Terceiro  ponto  da  pauta:  Prestação  de  contas  do
PNATE/2016. O prof. Antonio Sertório apresentou o relatório da prestação de contas
do PNATE/2016, teve em 2016 um saldo que não foi utilizado será transferido para o
ano de 2017. Informou que cabe ao presidente do FUNDEB validar as informações
no sistema, após a aprovação do conselho. Rosana esclareceu que o PNATE é um
recurso para ser usado com o transporte rural. O conselho deu parecer favorável
quanto à prestação de contas do PNATE/2016. Nada mais havendo a tratar deu-se
por  encerrada  a  reunião  e,  eu,  Marilene  Rhis  e  Silva,  lavrei  a  presente  ata.
Campinas, vinte e um de fevereiro de dois mil e dezessete.
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