
EXTRATO DE ATAS - 2012 

 

Ata nº 01/2012/CACS-FUNDEB 

Aos vinte dias do mês de janeiro de dois mil e doze, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, 

realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal do FUNDEB, com a presença dos 

conselheiros abaixo relacionados, bem como o status de presença. O Presidente 

cumprimentou a todos , deu boas vindas e iniciou a reunião justificando que a votação do 

parecer conclusivo referente ao exercício de 2011 não aconteceria nesta reunião como 

programado por falta da conclusão análise da prestação de contas do mês de dezembro 

.Solicitou a Rita de Kácia Thibes que secretariasse a reunião. Anieli Machado, representanto do 

Departamento de gestão de pessoas da Prefeitura Municipal participou da reunião para 

auxiliar a prestação de contas. Não tinha expediente para ser lido, passou-se a análise da 

prestação de contas do mês de dezembro. Após a análise da prestação decidiu-se encaminhar 

ofícios a secretaria de educação, contabilidade pedindo explicações sobre dúvidas que 

surgiram durante a análise .Decidiu-se marcar reunião extraordinária para o dia trinta de 

janeiro de dois mil e doze para votação do Parecer conclusivo 2011. Na palavra livre Marinez 

falou sobre a resposta ao ofício 24/2011 enviado ao departamento administrativo da 

secretaria de educação, com a qual não ficou satisfeita, os demais conselheiros e o presidente 

concordaram com Marinez e resolveram solicitar maiores explicações sobre o destino de 320 

portas compradas com recursos do FUNDEB. Também levantou-se o questionamento quanto 

ao uso do total de 100% dos recursos do FUNDEB exclusivamente para folha de pagamento. 

Foi solicitado a secretária que entrasse em contato com o MEC pedindo informações bem 

como se o Presidente pode ter acesso as contas bancárias do FUNDEB para acompanhar as 

movimentações. Os Conselheiros falaram que farão visitas ao depósito para acompanhar as 

compras e movimentação dos materiais. Lúcio sugeriu que algumas reuniões aconteçam nas 

Unidades Escolares, para que o Conselho conheça de perto as necessidades e os investimentos 

dos recursos do FUNDEB. Os conselheiros presentes concordaram e acharam ótima idéia. A 

secretária ficou responsável em agendar junto a secretaria de educação transporte e com as 

unidades escolares. Nada mais a tratar o presidente encerrou a reunião. A próxima reunião 

ordinária , ficou acordada para dia vinte e oito de fevereiro as quatorze horas na sede da casa 

dos conselhos. 

CONSELHEIROS Status de presença ASSINATURAS: Antônio Demos Justificada; Ana Cecília 

Demétrio Justificada; Elisabete Almeida de Souza Justificada Fernanda de Cassia G. Alves 

Justificada; Cleusa Hubner Kazmierczak Justificada; Josiane Maria Colla Justificada; Cleusa 

Maria dos Santos Justificada; Hélia Maria Stevanin Justificada; Marinez Ribeiro Pereira 

Presença; Maria Delicia C. Gonçalves Heusi Justificada; Luciana Zimmermann Look Presença; 

Simone Leal Campião Presença; Lucio Antonio Tadra Presença; Ana Keila Santos Justificada; 

João Miguel do Nascimento Sobrinho Justificada; Cosme João dos Santos Justificada; Pedro 

Roseni da Silva Presença; Isabella Maria Nunes Ferreirinha Justificada; Beatriz C. R. H. DE 

Campos Justificada; Monica de Freitas Justificada; Secretária Ex: Rita de Kácia Thibes Presença. 

 



PARECER CONCLUSIVO-2011 

ASSUNTO: CONCLUSÃO DA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS MESES DE JANEIRO A 

DEZEMBRO DE 2011. 

HISTÓRICO: Durante o ano de 2011 o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo da Educação Básica Pública reuniu-se com o objetivo de cumprir suas atribuições, 

analisando as prestações de contas dos meses acima mencionados. Os trabalhos deste 

Conselho estão registrados em 14(quatorze) atas, referentes ao número de reuniões 

realizadas, reuniões com comissões registradas em ata, bem como o encaminhamento de 40 

(quarenta ) ofícios à Secretaria de Educação, Departamento de Recursos Humanos, 

Departamento de Contabilidade, entre outros. VOTO DO CONSELHO: Em reunião realizada em 

30 de janeiro de 2012, o Conselho se reuniu, com a presença dos conselheiros: Antônio 

Demos, Elisabete de Almeida Souza, Cleusa Hubner Kazmierczak, Cleusa Maria dos Santos, 

Marinez Ribeiro Pereira, Luciana Zimmmermann Look, Lucio Antônio Tadra, Simone Leal 

Campião, Pedro Roseni da Silva, Beatriz C. R. H. De Campos. Cujos votos resultaram em 

PARECER FAVORÁVEL À APROVAÇÃO das contas referentes a aplicação do Fundo da Educação 

Básica (FUNDEB)2011, porém com ressalvas referente: Aquisição de 320 portas adquiridas pela 

AF nº 634/2011 (NF nº 001995 e nº 002007), que não foi devidamente especificada as 

instalações. 

Ata nº 03/2012/CACS-FUNDEB 

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e doze , na sala de reuniões da Casa dos 

Conselhos, realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal do FUNDEB, com a presença 

dos conselheiros abaixo relacionados, bem como o status de presença. O Presidente 

cumprimentou a todos , iniciou a reunião solicitando que Rita de Kácia Thibes secretariasse a 

reunião. Falou aos conselheiros da importância de conhecer a realidade das Unidades 

Educacionais, uma vez que a secretaria de educação sugeriu que o FUNDEB visite as unidades. 

Cleusa sugeriu que fizesse a reunião no Guislandi para conhecer de perto a realidade e as 

dificuldades da escola. Rita ficou responsável em oficializar junto ao CEM Guislandi solicitando 

espaço para a próxima reunião do FUNDEB. Seguindo a pauta levantou-se o questionamento 

sobre o superávit financeiro de dezembro. Onde foi utilizado e se o município corre o risco de 

ter que devolver este dinheiro. Antônio Demos explicou que o setor de contabilidade da 

prefeitura municipal tem uma larga experiência neste assunto e que de forma alguma deixarão 

isto acontecer, todo recurso que sobra é aplicado. Neste momento recebemos a visita do Sr. 

Nelcy Renatus Brandt que veio pessoalmente prestar esclarecimentos sobre o destino de 

trezentas e vinte portas , que resultou na aprovação com ressalvas do parecer FUNDEB 

exercício 2011, em reunião do dia trinta de janeiro. Pediu desculpas pelo descaso em prestar 

esclarecimentos por parte do Departamento Administrativo da Secretaria de Educação. Disse 

que é uma questão de gestão e que infelizmente alguns setores deixam a desejar. Entregou 

um documento ao presidente do Conselho com explicações e o destino das referidas portas. 

Colocou os carros da educação a disposição para que os conselheiros façam visita ao depósito 

e as unidades para comprovar o destino das referidas portas. Marinez disse que pretende fazer 

visita para constatar o destino das portas, os demais conselheiros presentes não se 

manifestaram contrário as explicações, desta forma o Presidente Lucio aceitou as explicações e 



disse que este conselho não tem nada mais a questionar e deu por encerrado este assunto, de 

modo que fica aprovado sem ressalvas a prestação de contas do FUNDEB exercício 2011. Na 

palavra livre Pedro sugeriu quando se tiver alguma dúvida a respeito da entrega dos materiais 

se solicite uma guia da ordem de entrega deste material. Lucio falou que continuaremos a 

fazer visitas ao depósito , mas com responsabilidade e tendo sempre um foco, não querendo 

invadir o espaço. Marinez perguntou para Antônio a respeito do reajuste salarial. Falou sobre o 

achatamento nos salários. Maria Delícia falou sobre as boas condições de trabalho em 

Balneário Camboriú, mas que infelizmente devido aos baixos salários muitos professores da 

rede estão migrando para outros municípios, o que gera um problema de falta de professores. 

Antônio falou que o município não pode aumentar o salário só porque os outros municípios o 

fazem, passou-se então a análise da prestação de contas do mês de janeiro. Durante a análise 

percebeu-se alguns itens que não ficaram claros a este conselho, como: a compra de cento e 

trinta calculadoras, comprovadas na nota nº 000000678, e que segundo a professora Marinez 

a mesma fez pedido de calculadoras para sua unidade escolar e recebeu como resposta que 

não havia calculadoras no depósito. Decidiu-se oficializar junto ao departamento de 

administração pedindo explicações, bem como referente a compra de estopas. Este conselho 

não entende a utilidade deste material nas escolas, foi solicitando que seja encaminhado uma 

amostra para os conselheiros saberem de que tipo de material se trata. A prestação de contas 

do mês de janeiro precisa ser refeito pois veio com vários erros. Por telefone a senhora Anieli 

nos informou que foi problema de impressão, por este motivo pedimos que mandem 

novamente, foi solicitando também que esta prestação seja feita por unidade escolar e não 

por ordem alfabética. Nada mais a tratar o presidente encerrou a reunião. A próxima reunião 

ordinária , ficou acordada para dia vinte e oito de março as quatorze horas no CEM Armando 

César Guislandi. CONSELHEIROS Status de presença ASSINATURAS: Antônio Demos Presença; 

Ana Cecília Demétrio Presença; Elisabete Almeida de Souza Presença; Fernanda de Cassia G. 

Alves Justificada; Cleusa Hubner Kazmierczak Presença; Josiane Maria Colla Presença; Cleusa 

Maria dos Santos Presença; Hélia Maria Stevanin Justificada; Marinez Ribeiro Pereira Presença; 

Maria Delicia C. Gonçalves Heusi Presença; Luciana Zimmermann Look Justificada; Simone Leal 

Campião Presença; Lucio Antonio Tadra Presença; Ana Keila Santos Justificada; João Miguel do 

Nascimento Sobrinho Justificada; Cosme João dos Santos Justificada; Pedro Roseni da Silva 

Presença; Isabella Maria Nunes Ferreirinha Justificada; Beatriz C. R. H. DE Campos Presença; 

Monica de Freitas Justificada; Secretária Ex: Rita de Kácia Thibes Presença; 

Ata nº 04/2012/CACS-FUNDEB 

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e doze , no auditório do CEM Armando César 

Ghislandi, realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal do FUNDEB, com a presença 

dos conselheiros abaixo relacionados, bem como o status de presença. O Presidente 

cumprimentou a todos , iniciou a reunião solicitando que Rita de Kácia Thibes secretariasse a 

reunião. Aniely Machado representando o departamento de gestão de pessoas da Prefeitura 

Municipal participou da reunião para auxiliar na análise da prestação de contas do mês de 

fevereiro. Rita passou a ata para ser assinada pelos conselheiros presentes. A leitura da mesma 

foi dispensada uma vez que foi encaminhada a todos os conselheiros via e-mail para leitura e 

possíveis alterações. Como não havia correções a serem feitas todos assinaram e aprovaram a 

mesma. Rita justificou a ausência das conselheiras Josiane e Cleusa. Dando sequencia a pauta 

foi lido o expediente que constou de: A) Enviados: Ofício nº06/2012 FUNDEB -Gestão de 



pessoas pedindo esclarecimentos; Ofício nº07/2012 FUNDEB- Departamento administrativo 

pedindo explicações; Ofício nº 08/2012 FUNDEB- Ghislandi pedindo espaço para reunião. B) 

Recebidos: Ofício nº 065/2012 SF/DECO Prestação de Contas do mês de janeiro; Ofício nº 

002/2012DIGPSEDUC, resposta ao ofício 06/2012 FUNDEB. Os conselheiros preocupados com 

a falta de consideração por parte do Sr. Ken em não responder ofício encaminhado resolveram 

oficializar junto ao prefeito municipal que tome providencias em relação a este fato. Dando 

sequencia a pauta decidiu-se que a próxima reunião do FUNDEB será realizada na casa dos 

Conselhos. Os conselheiros resolveram fazer crachás para poder identificá-los quando das 

visitas as unidades ou depósitos da rede municipal. Na palavra livre Cleusa falou sobre 

questionamentos dos professores ACT em sua escola sobre porque os professores ACT"s não 

recebem FGTS, e porque não recebem com pós graduação, resolveu-se então oficializar a 

Coordenadora do Departamento de Gestão de Pessoas srª Ana Claudia Emerenciano pedindo 

explicações. E também ao Departamento de contabilidade da Prefeitura Municipal pedindo 

explicações sobre a aplicação do superávit financeiro de dezembro de 2010. Pedro falou que 

na sua opinião o Conselho deve acompanhar as contas e não fiscalizar, disse que a secretaria 

de educação somente dá importância para o conselho , mediante a necessidade deste 

conselho aprovar as contas. Marinez falou sobre a questão salarial e sugeriu que 

encaminhasse ofício falando ao prefeito sobre o descontentamento do conselho em relação ao 

reajuste, todos os conselheiros concordaram em oficializar ao sr. Prefeito.Maria Delícia falou 

sobre a falta de professores na rede e agradeceu a entrega dos filtros pela secretaria de 

educação a escola Médici. Marinez também agradeceu e falou foi instalado um filtro Europa 

em sua escola Vereador Santa. Os conselheiros fizeram visita a uma sala de aula da escola 

Ghislandi e constataram que bate sol muito forte da parte da tarde, os alunos solicitaram ao 

FUNDEB que ajudassem eles a ganhar um ar condicionado que segundo eles ajudariam muito a 

amenizar o calor. Lucio agradeceu a diretora do CEM Ghislandi Eliane de Fátima Iglez Signori 

pelo espaço cedido a este conselho e pela sua participação na reunião que muito nos honrou. 

Passou-se então a análise da prestação de contas do mês de fevereiro. Nada mais a tratar o 

presidente encerrou a reunião. A próxima reunião ordinária , ficou acordada para dia vinte e 

seis de abril as quatorze horas na sala de reuniões da Casa dos Conselhos. CONSELHEIROS 

Status de presença ASSINATURAS: Antônio Demos Justificada; Ana Cecília Demétrio Justificada; 

Elisabete Almeida de Souza Justificada; Fernanda de Cassia G. Alves Justificada; Cleusa Hubner 

Kazmierczak Presença; Josiane Maria Colla Justificada; Cleusa Maria dos Santos Justificada; 

Hélia Maria Stevanin Justificada; Marinez Ribeiro Pereira Presença; Maria Delicia C. Gonçalves 

Heusi Presença; Luciana Zimmermann Look Presença; Simone Leal Campião Presença; Lucio 

Antonio Tadra Presença; Ana Keila Santos Injustificada; João Miguel do Nascimento Sobrinho 

Injustificada; Cosme João dos Santos Injustificada; Pedro Roseni da Silva Presença; Isabella 

Maria Nunes Ferreirinha Justificada; Beatriz C. R. H. DE Campos Justificada; Monica de Freitas 

Justificada; Secretária Ex: Rita de Kácia Thibes Presença. 

 

Ata nº 05/2012/CACS-FUNDEB 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e doze , na sala de reuniões da Casa dos 

Conselhos, realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal do FUNDEB, com a presença 

dos conselheiros abaixo relacionados, bem como o status de presença. O Presidente 



cumprimentou a todos , iniciou a reunião solicitando que Rita de Kácia Thibes secretariasse a 

reunião. A mesma passou a leitura da Ata nº 04/2012/CACS-FUNDEB sendo que a mesma não 

foi assinada por conter erro. Rita ficou responsável em corrigir e será assinada na próxima 

reunião. Dando sequencia a pauta foi lido o expediente que constou de: A) Enviados: Ofício 

nº10/2012 FUNDEB -Prefeito Municipal; Ofício n 11/2012 FUNDEB- Liliane Novaes/ 

Contabilidade ; Ofício nº12/2012 FUNDEB- Prefeito Municipal; Ofício nº13/2012 FUNDEB- 

Departamento de Gestão de Pessoas. B) Recebidos: Ofício nº110 /2012 SF/DECO com 

prestação de contas do mês de março. Ofício nº 097/2012 SF/DECO Em resposta ao ofício nº 

11/2012. Circular nº 187/2012 DIGP. O ofício 13/2012 foi respondido verbalmente pelo Diretor 

do Departamento de Gestão de Pessoas Antônio Demos explicou que os profissionais 

temporários são contratados por tempo determinado adotado no serviço público e que este 

regime não recolhe FGTS, uma vez que este funcionário ACT vem substituir um efetivo. 

Segundo Demos a prefeitura, por meio da procuradoria jurídica, está respondendo notificação 

do Ministério do trabalho. Quanto aos ACTs não receberem com pós graduação, é o mesmo 

caso, como ele vem substituir um efetivo a qualificação com graduação é suficiente, sendo que 

tem condições para desempenhar a função, o plano de carreira é próprio do funcionário 

efetivo. Elisabete falou em nome do secretário em resposta ao ofício 07/2012 FUNDEB 

relacionado a compra de estopas no qual o FUNDEB pediu maiores esclarecimentos . Elisabete 

explicou que quem pediu estas estopas foi Sr. Adalberto que é o responsável pela manutenção 

das Unidades Escolares e que as mesmas são usadas para limpezas quando em trabalho de 

manutenção. Ex. Limpeza de calhas, canos. Quanto a quantidade Elisabete falou que ouve um 

engano e vai pedir o reembolso dos valores a conta do FUNDEB. Lucio falou sobre a visita que 

ele e a conselheira Marinez fizeram ao depósito para verificar que tipo de estopas se tratava. 

Falou que só foram visitar o depósito mediante o descaso da Educação em responder ao ofício 

encaminhado por este conselho. Uma vez no depósito constataram do que se tratava e 

pediram para trazer uma amostra a qual foi devolvida. Os conselheiros fizeram um documento 

e assinaram responsabilizando- se em devolver a amostra retirada do depósito. Lucio diz que 

recebeu uma ligação telefônica do secretário de educação questionando sobre o motivo da 

visita e disse que não poderiam ter feito isto, alegou ainda que esta visita tem motivos 

políticos. Lucio falou que não tem nenhum interesse político e que está apenas cumprindo 

com suas atribuições como consta no manual de orientação do FUNDEB. 6.1.4 Atribuições do 

Conselho, 3) Realizar visitas para verificar: a utilização de bens adquiridos com recursos do 

Fundo. Elisabete falou que o secretário vai responder por escrito e explicar a compra. Na 

mesma visita foi constatada a compra de outros materiais e que segundo os conselheiros 

presentes quando precisam deste material as Unidades Escolares precisam comprar, como por 

exemplo material elétrico. Elisabete falou que vai verificar. O Conselho pede a devolução do 

valor de R$ 1.500,00 ( Hum mil e quinhentos reais) referente a compra das estopas. Elisabete 

falou o quanto seria favorável que o compras da educação voltasse para educação que isto 

facilitaria muito a compra e controle dos produtos. Na palavra livre foram tratados assuntos 

que segundo a maioria dos conselheiros não deveria constar em Ata por não ser pertinente ao 

Conselho do FUNDEB. Marinez se mostrou contrariada por não constar em ata todos os 

assuntos levantados na reunião. Marinez disse também que em reunião com o Prefeito e um 

grupo de professores foi pedido que acabassem com o achatamento entre os salários, falou 

que o que aconteceu foi uma perda na diferença entre o PI e PIII. Antônio falou que o FUNDEB 

deve continuar colaborando com a Educação e citou a boa contribuição dada pelas 



conselheiras Denise Leite e Rita Galizio na gestão anterior a este conselho, quando da 

redimensionamento de pessoal nas unidades escolares do município. Salientou ainda que o 

FUNDEB constitui-se de um excelente instrumento de recomendação e sugestão de melhorias 

para a educação municipal. Em outro momento o conselheiro demonstrou sua preocupação 

com os assuntos que vem sendo abordado pelo conselho e que no seu entendimento deveria, 

sempre que possível, analisar se o assunto levantado é competência ou não do FUNDEB 

discutir, sob pena de estes temas atrapalharem o real objetivo do Conselho. Ainda na palavra 

livre, o conselheiro Antônio Demos comentou sobre a lei encaminhada pelo executivo 

municipal e aprovada por unanimidade pela câmara, que trata do reajuste salarial e do fim do 

achatamento dos níveis salariais da carreira do magistério, diz que desconhece um outro 

município que teve tamanha responsabilidade em criar um mecanismo de aumento atrelado 

ao piso nacional e mantendo a proporcionalidade entre os níveis, ou seja sem achatamento 

como vinha ocorrendo antes. Frisou que isso denota o compromisso do governo para o 

magistério e com a Educação do Município. Passou-se então a análise da prestação de contas 

do mês de março. Aprestação de contas de março veio faltando a parte da educação infantil. 

Os conselheiros combinaram em vir em outro dia para terminar a análise. Nada mais a tratar o 

presidente encerrou a reunião. A próxima reunião ordinária , ficou acordada para dia vinte e 

oito de maio as quatorze horas na sala de reuniões da Casa dos Conselhos. CONSELHEIROS 

Status de presença ASSINATURAS: Antônio Demos Presença; Ana Cecília Demétrio Presença; 

Elisabete Almeida de Souza Presença; Fernanda de Cassia G. Alves Justificada; Cleusa Hubner 

Kazmierczak Presença; Josiane Maria Colla Justificada; Cleusa Maria dos Santos Presença; Hélia 

Maria Stevanin Justificada; Marinez Ribeiro Pereira Presença; Maria Delicia C. Gonçalves Heusi 

Presença; Luciana Zimmermann Look Presença; Simone Leal Campião Presença; Lucio Antonio 

Tadra Presença; Ana Keila Santos Presença; João Miguel do Nascimento Sobrinho Injustificada; 

Cosme João dos Santos Injustificada; Pedro Roseni da Silva Justificada; Isabella Maria Nunes 

Ferreirinha Justificada; Beatriz C. R. H. DE Campos Justificada; Monica de Freitas Justificada; 

Secretária Ex: Rita de Kácia Thibes Presença. 

 

Ata nº 06/2012/CACS-FUNDEB  

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e doze , na sala de reuniões da Casa dos 

Conselhos, realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal do FUNDEB, com a presença 

dos conselheiros abaixo relacionados, bem como o status de presença. O Presidente 

cumprimentou a todos , iniciou a reunião solicitando que Rita de Kácia Thibes secretariasse a 

reunião. A mesma passou a leitura da Ata nº 04 e 05/2012/CACSFUNDEB que foram assinadas 

pelos conselheiros presentes. Como não havia expediente para ser lido pois a análise da 

prestação de contas de março não foi feita em tempo hábil, os conselheiros presentes 

passaram a palavra livre. Simone falou sobre sua participação no encontro sobre violência 

contra crianças realizado na Câmara de vereadores, falou que vários órgãos ligados a causa 

participaram, mas que foi sentida a falta de representantes da secretaria de educação que na 

concepção de todos os presentes é o órgão que mais está ligada a crianças depois da família. 

Beatriz falou que muitos projetos nesta área são barrados quando chegam na educação. Lúcio 

comentou sobre o encontro de CAE"s no qual ele se fez presente como conselheiro do CAE e 

representando o FUNDEB. Pedro falou sobre a necessidade de manter-se o foco e realizar a 



análise das prestações de contas de uma forma que não fiquem dúvidas pendentes. Lúcio falou 

que até o momento a única pendência é em relação as estopas. Beatriz sugeri que se faça um 

relatório sobre as pendencias e se encaminhe a secretaria. Luciana explicou que isto já é feito 

por meio de ofício após a análise das contas todos os meses. Uma outra questão que 

incomoda os conselheiros se refere a demora em receber as respostas aos ofícios 

encaminhados. Nada mais a tratar passou-se então a análise da prestação de contas do mês de 

março que ficaram pendentes e as do mês de abril. Referente a análise dos 40% dos recursos 

decidiu-se oficializar a secretaria de educação solicitando o destino de alguns itens constantes 

nas notas. Os conselheiros combinaram marcar outro dia para terminar a análise. Nada mais a 

tratar o presidente encerrou a reunião. A próxima reunião ordinária , ficou acordada para dia 

vinte e seis de junho as quatorze horas na sala de reuniões da Casa dos Conselhos. 

CONSELHEIROS Status de presença ASSINATURAS: Antônio Demos Justificada; Ana Cecília 

Demétrio Justificada; Elisabete Almeida de Souza Justificada; Fernanda de Cassia G. Alves 

Justificada; Cleusa Hubner Kazmierczak Justificada; Josiane Maria Colla Justificada; Cleusa 

Maria dos Santos Justificada; Hélia Maria Stevanin Justificada; Marinez Ribeiro Pereira 

Justificada; Maria Delicia C. Gonçalves Heusi Justificada; Luciana Zimmermann Look Presença; 

Simone Leal Campião Presença; Lucio Antonio Tadra Presença; Ana Keila Santos Justificada; 

João Miguel do Nascimento Sobrinho Injustificada; Cosme João dos Santos Injustificada; Pedro 

Roseni da Silva Presença; Isabella Maria Nunes Ferreirinha Justificada; Beatriz C. R. H. DE 

Campos Presença; Monica de Freitas Justificada; Secretária Ex: Rita de Kácia Thibes Presença. 

Ata nº 07/2012/CACS-FUNDEB 

Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e doze , na sala de reuniões da Casa dos 

Conselhos, realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal do FUNDEB, com a presença 

dos conselheiros abaixo relacionados, bem como o status de presença. O Presidente 

cumprimentou a todos , iniciou a reunião solicitando que Rita de Kácia Thibes secretariasse a 

reunião. A mesma passou a leitura da Ata nº 06/2012/CACS-FUNDEB que foi assinada pelos 

conselheiros presentes. Passou-se então a leitura do expediente que constou de; A) Enviados: 

Ofício n° 15/2012/ CACS-FUNDEB – Destino de materiais. B) Recebidos: Ofício n° 152/2012 e 

Mem n° 499/2012 – DETA/SEDUC. - Resposta ao ofício n° 15/2012. Ofício SF/DECO nº 

140/2012- Prestação de Contas. Dando sequencia a pauta Rita justificou a falta de alguns 

conselheiros e falou sobre as faltas injustificadas dos representantes de alunos do ensino 

médio. Decidiu-se oficializar ao órgão competente pedindo substitutos. O mesma acontecendo 

com a conselheira Beatriz, uma vez que ela não é mais conselheira tutelar . O conselho 

oficializará a este conselho solicitando a indicação de um novo representante .Beatriz pediu 

para se adiantar e falar na palavra livre pois tinha um compromisso e precisaria se ausentar. 

Falou que os conselheiros devem se empenhar ao máximo para cumprir a função a eles 

destinados enquanto conselheiros. Falou também que em relação aos projetos que sitou na 

última reunião se referia a projetos apresentados por ela e que a educação não os aceitou. 

Elisabete falou que realmente não estão recebendo novos projetos pois as Unidades escolares 

estão sobrecarregadas de atividades e projetos do governo. Mariléia funcionária do 

departamento de gestão de pessoas esteve presente a reunião e prestou alguns 

esclarecimentos referentes ao ofício nº 14/2012 CACS FUNDEB. Na palavra livre Lucio falou 

sobre as visitas que realizou as unidades escolares enquanto conselheiro do CAE. Falou que 

observou as cozinhas e apontou algumas irregularidades. Em conversa com o SR. Ken Becherer 



o mesmo disponibilizou um funcionário de seu departamento para que junto com o Sr. Lucio 

se dirigisse até a unidade escolar e juntos encontrassem soluções para regularizar as 

pendencias. Elisabete falou que todos os núcleos de educação infantil passaram por reformas 

que apenas dois precisam de melhorias urgentes, Carrossel e Santa Inês. Marinez falou que sua 

única colocação seria que todos os assuntos tratados em reunião devem constar em ata e que 

de maneira alguma devem passar por votação se deve ou não ir para ata. Assunto tratado na 

reunião deve constar em ata sempre. Marinez comentou sobre a nomeação de diretores que 

não estão exercendo o cargo. Encerrado os assuntos da palavra livre passou-se a análise da 

prestação de contas do mês de maio. Nada mais a tratar o presidente encerrou a reunião. A 

próxima reunião ordinária , ficou acordada para início de agosto sem data determinada ainda 

devido ao recesso dos professores, Rita ficou responsável em contatar os conselheiros e 

determinar a data da próxima reunião. CONSELHEIROS Status de presença ASSINATURAS: 

Antônio Demos Justificada; Ana Cecília Demétrio Justificada; Elisabete Almeida de Souza 

Presença; Fernanda de Cassia G. Alves Justificada; Cleusa Hubner Kazmierczak Presença; 

Josiane Maria Colla Justificada; Cleusa Maria dos Santos Justificada; Hélia Maria Stevanin 

Justificada; Marinez Ribeiro Pereira Presença; Maria Delicia C. Gonçalves Heusi Presença; 

Luciana Zimmermann Look Presença; Simone Leal Campião Justificada; Lucio Antonio Tadra 

Presença; Ana Keila Santos Justificada; João Miguel do Nascimento Sobrinho Injustificada; 

Cosme João dos Santos Injustificada; Pedro Roseni da Silva Justificada; Isabella Maria Nunes 

Ferreirinha Justificada; Beatriz C. R. H. DE Campos Presença; Monica de Freitas Justificada; 

Secretária Ex: Rita de Kácia Thibes Presença. 

Ata nº 08/2012/CACS-FUNDEB 

Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e doze , na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, 

realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal do FUNDEB, com a presença dos 

conselheiros abaixo relacionados, bem como o status de presença. O Presidente 

cumprimentou a todos , iniciou a reunião solicitando que Rita de Kácia Thibes secretariasse a 

reunião. A mesma passou a leitura da Ata nº 07/2012/CACS-FUNDEB que foi assinada pelos 

conselheiros presentes. Passou-se então a leitura do expediente que constou de; A) Enviados: 

Ofício n° 18/2012/ CACS-FUNDEB – EJA, solicitação de conselheiros. Ofício n° 19/2012/ CACS-

FUNDEB – Conselho Tutelar, solicitação de conselheiros. Ofício n° 20/2012/ CACS-FUNDEB – 

Antônio Demos, Esclarecimentos sobre funcionários. Ofício n° 21/2012/ CACS-FUNDEB - 

Antônio Demos, Esclarecimentos sobre funcionários. Ofício n° 22/2012/ CACS-FUNDEB – Nelcy 

Renatus Brandt, Esclarecimento sobre pendência das estopas. Ofício n° 23/2012/ CACS-

FUNDEB – Antônio Demos, Esclarecimentos sobre funcionários. Ofício n° 24/2012/ CACS-

FUNDEB – Liliane Novaes, Alteração da apresentação da Prestação de Contas. Ofício GSED n° 

200/2012 – Atendimento Institucional do FUNDEB, pedido de senha. B) Recebidos: Ofício n° 

207 e 208/2012 – RH SEDUC em resposta aos ofícios 20 e 23/2012/ CACS-FUNDEB. Ofício 

SF/DECO n° 153/2012 – em resposta ao ofício 21/2012/ CACS-FUNDEB. Ofício SF/DECO n° 140 

/2012 – prestação de contas do mês de junho .Dando sequencia a pauta Rita justificou a falta 

dos conselheiros. Lucio apresentou a nova conselheira Srª Jane Eloa Lopes de Oliveira em 

substituição a Beatriz C. R. H. DE Campos. Os conselheiros questionaram a justificativa dos 

ofícios 207 e 208/2012 RH SEDUC e pediram devolução para mas contas do FUNDEB 

pagamento realizado ao Sr. James Cley Correa, alegando que o mesmo tem direito ao 

pagamento mas não com os recursos do FUNDEB. Quanto ao pagamento de regência de 30% 



aos professores auxiliares que estão como professores regentes, segundo a legislação isto não 

é permitido. Quanto ao ofício encaminhado a contabilidade os conselheiros pedem para 

identificar na ordem de pagamento o serviço a que se destina o pagamento. Os conselheiros 

pediram a Rita que oficializasse a secretaria de educação pedindo a devolução da televisão 

adquirido com os recursos que está na secretaria de educação e da máquina fotográfica que 

está na casa dos conselhos. Na palavra livre Maria Delícia questionou sobre quem decide como 

usar o dinheiro vindo do FUNDEB. Lucio explicou que quem decide o valor e como usar é a 

própria prefeitura, e que atualmente usa o total de 100% dos recursos na folha de pagamento 

dos professores. Marinez falou sobre a falta de profissionais nas escolas como supervisor e 

orientador. Maria Delicia falou sobre a dificuldade dos professores trabalharem ou 

participarem de cursos na hora atividade. Foi pedido para oficializar a secretaria de educação 

solicitando número de alunos por unidade escolar e uma lista de professores readaptados. 

Encerrado os assuntos da palavra livre passou-se a análise da prestação de contas do mês de 

junho. Nada mais a tratar o presidente encerrou a reunião. A próxima reunião ordinária , ficou 

acordada para o dia vinte e nove de agosto. CONSELHEIROS Status de presença ASSINATURAS: 

Antônio Demos Justificada; Ana Cecília Demétrio Justificada; Elisabete Almeida de Souza 

Justificada; Fernanda de Cassia G. Alves Presença; Cleusa Hubner Kazmierczak Justificada; 

Josiane Maria Colla Justificada; Cleusa Maria dos Santos Presença; Hélia Maria Stevanin 

Justificada; Marinez Ribeiro Pereira Presença; Maria Delicia C. Gonçalves Heusi Presença; 

Luciana Zimmermann Look Presença; Simone Leal Campião Justificada; Lucio Antonio Tadra 

Presença; Ana Keila Santos Justificada; João Miguel do Nascimento Sobrinho Injustificada; 

Cosme João dos Santos Injustificada; Pedro Roseni da Silva Justificada; Isabella Maria Nunes 

Ferreirinha Justificada; Jane Eloa Lopes de Oliveira Presença; Lauro Marcos Pipper Justificada; 

Secretária Ex: Rita de Kácia Thibes Presença. 


