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ATA Nº 04/2022.

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB.

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois (2022), às
14:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho Municipal do FUNDEB.
Dando início o Secretário Municipal de Educação, Prof. Gustavo Felix Marçon
cumprimentou a todos agradecendo a presença e passou a palavra para a
Presidente do Conselho Profa. Cristina de Lourdes dos Santos, que agradeceu
os Conselheiros pela participação de sempre. Na sequência as Conselheiras
Jane e Cléucia comentaram novamente sobre as folhas de pagamentos dos
motoristas e sobre o bônus de R$ 120,00 dos servidores da Educação, tendo
sido sugerido pelo Secretário Gustavo a instituição de uma Comissão para
análise das folhas de pagamentos com recursos do Fundeb, para que se possa
obter dados concretos para oficiar o Departamento de Recursos Humanos ou
outro órgão se necessário, para providências. Todos os Conselheiros
gostaram da sugestão, ficou acordado que a Secretária Executiva Mariza
estará elaborando referido documento, devendo constar um prazo de até 30
dias para análise, após a apresentação dos documentos do último trimestre.
Ficou definido também que as Conselheiras Jane, Cléucia e Elizabeth irão
compor referida Comissão, devendo ser expedido para registro o Termo de
Análise, e as reuniões podendo ser realizadas semanalmente, ou de acordo
com a necessidade para a conclusão dos trabalhos, devendo o Conselho emitir
declaração de comparecimento aos Conselheiros. O Secretário Gustavo
informou ainda, em resposta a reunião anterior, que a Lei Complementar
94/2010, em seu artigo 64 prevê o rateio de recursos excedentes do Fundeb,
no final do exercício financeiro, se houver, mas que se faz necessário a
regulamentação por Decreto Municipal. A Presidente Cristina e a Conselheira
Mariza informaram os Conselheiros que participaram de uma live promovida
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no dia 18/08/2022, e
passaram os assuntos tratados na palestra como: a forma de cálculo dos
repasses, aplicação e prestação de contas dos recursos, fiscalização pelo
Conselho CACS/FUNDEB, verbas remanescentes, apoio de infraestrutura
pelas prefeituras municipais, etc. Quanto ao cálculo de repasses VAAT e VAAR
passou a palavra ao Secretário Gustavo que passou as informações aos
Conselheiros, explicando que o VAAR – Valor Anual por Aluno será uma
complementação gradual até 2023 aos Municípios que ficaram abaixo do
cálculo do VAAT – Valor Anual Total por aluno. O Secretário Gustavo falou
ainda, sobre os critérios da Base Curricular matriz do Currículo Paulista,
avaliação dos alunos através do sistema SAEB e sobre a realização de
Processo Seletivo Público para os cargos de gestor escolar: Diretor, ViceDiretor e Coordenador, que seguirão além da prova escrita, critério de mérito
e desempenho, consulta à comunidade escolar e apresentação do PPP –
Projeto Político Pedagógico, além de sustentação oral. A Presidente Cristina

perguntou para quanto tempo seria o processo seletivo, e o Secretário
informou que será pelo princípio da legislação eleitoral para um mandato de
04 (quatro) anos, podendo ser reeleitos para igual período. A Presidente
Cristina disse sobre a importância da participação do Conselho Escolar que
poderá votar, se posicionar e fiscalizar. O Conselheiro Nelson perguntou se
os pais poderão votar, tendo sido explicado pelo Secretário Gustavo que
apenas os que fazem parte do Conselho Escolar. Disse ainda, que a Lei está
sendo elaborada para envio à Câmara Municipal, e que haverá uma Comissão
para supervisionar o processo, analisar e dar um posicionamento aos
candidatos que será formada por representantes do quadro efetivo, sendo
um da Administração, um do Conselho Municipal de Educação, um
representante dos Professores e um dos Pais de Alunos. A Conselheira Mariza
perguntou se o candidato pode se candidatar em outra escola que não
leciona, tendo sido informada pelo Secretário que desde que seja efetivo
poderá se candidatar em qualquer unidade escolar. Na sequência, o
Secretário disse os valores dos orçamentos da Educação que foram de 24
milhões em 2021, 33 milhões em 2022 e para 2023 está previsto 37 milhões,
sendo distribuídos da seguinte forma: custeio, bens permanentes, serviços,
manutenção de prédios escolar, execução de obras, fornecimento de
merenda e transporte escolar, aquisição de uniformes para alunos e folha de
pagamento do Quadro do Magistério. Disse que houve alteração na lei de
licitação sendo feita uma única licitação por produto para todas as secretarias
municipais, que está sendo realizado estudos de demanda para a implantação
de ensino integral, o que será submetido para análise do Conselho Municipal
de Educação. A Conselheira Jane disse que já houve estudos na sua escola
EMEF. Fernando Costa e perguntou como seria essa implantação, tendo sido
respondido pelo Secretário Gustavo que o ensino integral do Ensino
Fundamental é regido pelo Estado num regime específico de 40 horas/aulas.
Informou ainda, que foram adquiridos 80 computadores para as salas de
informática e todas as salas de aulas para professores, mais 40 Smart Tvs
para as escolas. A Presidente Cristina elogiou a iniciativa dizendo que está
sendo feito muitas melhorias para a população. O Secretário disse também
que foram adquiridos aparelhos de ar-condicionado e que está aguardando
abertura de Pregão para contratação de empresa para instalação dos
mesmos. Informou ainda, que estão sendo regularizadas gradativamente a
licença de AVCB junto ao Corpo de Bombeiros das unidades escolares. O
Secretário Gustavo falou sobre a cobertura da quadra da escola Pref. Antonio
Osvaldo De Luca, sobre a aquisição de Baú de Livros em complementação ao
Teatro Itinerante para a Educação Infantil em continuidade do Projeto Leitura,
bem como a aquisição da Maleta de Leitura para os alunos da Educação
Infantil e anos iniciais, falou ainda da execução de demais manutenções que
estão sendo realizadas em prédios escolares. A Conselheira Juliana sugeriu
se há possibilidade de se colocar um corrimão na rampa da escola Pref.
Antonio Osvaldo De Luca para auxiliar os alunos, para a qual será estudada
a possibilidade. O Secretário Gustavo informou também que os Conselheiros
da Alimentação Escolar – COMAE estão visitando as escolas para o
acompanhamento da Merenda Escolar, e que o Tribunal de Contas do Estado
fez uma visita ordenada à escola Dr. Fernando Costa, para analisar a merenda
escolar, transporte, manutenção do prédio e a área pedagógica. Na
sequência, como mais ninguém fez uso da palavra, o Secretário Gustavo
agradeceu a participação dos Conselheiros, passando a palavra para a
Presidente Cristina que também agradeceu o Secretário Gustavo pela

participação e empenho nas informações prestadas, a Secretária Mariza pelo
apoio na realização dos trabalhos, a todos os Conselheiros pela participação
ativa junto ao Conselho, dando-se por encerrada a reunião. Participaram da
reunião ordinária, o Secretário Municipal de Educação, Prof. Gustavo Felix
Marçon, Presidente do Fundeb Cristina de Lourdes dos Santos, a VicePresidente Elizabeth Ap. Ferreira Molina, as Conselheiras Cléucia Regina
Quinaglia, Lúcia Helena Stolf Bortolazzo, Juliana Cristina de Azevedo, Jane
Cláudia Yaia Aracema e o Conselheiro Antonio Nelson Tresolavy. Nada mais
havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Mariza Ivanete Guiraldello De
Paula, Secretária Executiva do CACS/FUNDEB, redigi e lavrei a presente Ata,
a qual após lida e achada de conforme, vai assinada por mim, pelo Secretário
Municipal de Educação, Sr. Gustavo Felix Marçon e pela Presidente Cristina
de Lourdes dos Santos. Barra Bonita, 30 de agosto de 2022.
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