
GESTÃO 2021/2022 
ATA003/2021 Aos cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, reuniu-se em ambiente 
virtual, através do aplicativo zoom, os  integrantes da nova composição do Conselho FUNDEB, tendo 
como pauta o acompanhamento dos demonstrativos consolidados das receitas e despesas do 
FUNDEB. Registra-se a presença de: 1.  Miguel Ideli Marques, representando a Secretaria Municipal 
de Educação; 2. Eduardo Freire dos Santos, representando os professores da educação básica pública; 
3. Jane Benta da Silva  e 4. Letícia Rosa da Silva, representando diretores das escolas básicas públicas; 
5. Renata Oliveira Machado Martins, representando os servidores técnico-administrativos das escolas 
básicas públicas; 6. Ordiley Pereira de Melo e 7. Cristiane Oliveira Becher Basso, representando 
pais/responsáveis de alunos da educação básica pública; 8. Marilsa Maria Ramos da Silva, 
representando estudantes da educação básica, sendo 1 (um) indicado pela entidade de estudantes 
secundaristas; 9. Andrey Fensterseifer e 10. Fátima Aparecida de Jesus Tchornei, representando o 
Conselho Municipal de Educação; 11. Joelma de Melo, 12. Suzana da Silva Roza, 13. Angelo Celeste 
Moreira de Sá e 14. Clara Francisca Dettmer Lippmann, representando Organizações da Sociedade 
Civil. Registra-se ainda, a justificativa dos conselheiros Cristiane Corso da Rocha, Cristiani da Silva, 
Giovana Lazzarin de Lima e Simone de Melo. A presidente Jane Benta passou iniciou a reunião e 
passou a palavra ao conselheiro Andrey para que fizesse leitura e votação da ATA 002/21, sendo 
aprovada por todos os membros presentes. Após o fato, a presidente passou a leitura novamente ao 
conselheiro Andrey para leitura das correspondências enviadas e recebidas, sendo lidas duas 
correspondências recebidas, cujo remetente é o Conselho Municipal de Educação no qual: 1. 
questiona o motivo pelo qual os conselheiros da atual gestão, exceto presidente e vice-presidente, não 
se encontram cadastrados no sítio do FNDE e; 2. solicita relatório resumido da execução orçamentária, 
demonstrativo das receitas e despesas de janeiro a maio. Em resposta, foi lido o Ofício 007/21 do 
referido conselho no qual esclarece todas as dúvidas e traz o detalhamento dos valores solicitados no 
Oficio 031/21/COMED. Por conseguinte, a presidente passou a palavra ao assessor Técnico Miguel  
que iniciou a ordem do dia esclarecendo e apontando os demonstrativos consolidados das receitas e 
despesas do FUNDEB, junto ao contador Marcio José da Silva, sendo estes já enviados aos 
conselheiros anteriormente. Considerando que não houve questionamento por parte dos conselheiros, 
deu-se continuidade nos trabalhos, onde foi formado uma comissão para a fiscalização do Sistema de 
Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) e Censo Escolar, sendo necessário 
aguardar a publicidade do SIOPE para tal, sendo que Miguel ficou a cargo de informar o ocorrido. A 
comissão foi formada pelos conselheiros: Miguel, Eduardo, Ângelo, Suzana, Ordiley e Marilsa. Por 
fim, a presidente encerrou a reunião agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a 
presente ata foi lavrada por mim, Andrey, para a qual dou fé. 
 


