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Ao vigésimo oitavo dia  do mês de março de dois mil e vinte e dois, o Conselho 

Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB realizou a 13ª 

reunião ordinária com a presença dos conselheiros Ângelo José Rodrigues 

Mesa, José Fernando Morais, Rosane de Azevedo, Lisiane Kisner, Carla Pedra, 

Djeny Leite e Maria Teresa Corrêa. Também contou com a presença da 

Superintendente Cecília Pucinelli da SMEd.  Às 14 horas, de forma presencial 

na casa dos conselhos, endereço  rua Val. Porto,447. A reunião teve início com 

a leitura e aprovação da ata anterior. Na ocasião foram analisadas as prestações 

de contas do mês Janeiro  e o fechamento das contas do ano de 2021. O vice- 

presidente Fernando questionou através de um ofício anexado a esta ata, se fere 

o princípio da anualidade pois não se sabe se pode verificar se os emprenhos 

emitidos foram pagos ou não . A sup. Cecília respondeu as perguntas dos 

conselheiros relativas ao que foi empenhado e não pago da seguinte forma -  Em 

2021, a prestação foi feita pelo que foi empenhado e não pelo que foi pago. Os 

valores foram de R$ 151.000.000,00 + a parte do MDE. O tribunal de contas 

liberou para empenhar e não liquidar. Houveram questões sobre o 14º salário 

dos professores e também as férias que foram em parcelas diferentes. A sup 

Cecília disse ser legal o pagamento do 14º salário com esta verba. A conselheira 

Maria Tereza disse que a verba deve estar disponível  e empenhada dentro do 

período aquisitivo. No ítem 03 do ofício número 01-02-2022 anexado a esta ata, 

não foram discriminados os valores.O conselho sugeriu que, quando solicitar a 

documentação, enviar também a nota de anulação dos empenhos. Dentre os 

assuntos que foram discutidos na reunião, o conselho procurou respostas ao 

ofício sobre as obras e reformas, onde foi sugerido pelos presentes uma visita a 

esses locais e também a comparação dos empenhos, liquidados e pagos. A 

conselheira Lisiane, solicitou o envio das atas  dos meses faltantes ao assessor 



 

Roberton para colocar na página da secretaria. Ao final da reunião foram 

aprovadas as contas dos meses de novembro e dezembro  com ressalvas e o 

parecer final de 2021 a serem executadas pela secretaria. Foi enviado o ofício 

número 05/2022 do Conselho do FUNDEB  para a secretaria e feito o parecer, 

ambos assinados pelo presidente Ângelo . Eu, Rosane de Azevedo secretária, 

lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


