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ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO FUNDEB 

 

Aos oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, por vídeochamada, em sua segunda 1 

chamada, às dezoito horas e trinta minutos, iniciou-se a reunião extraordinária com a 2 

Comissão de Elaboração do Regimento do Conselho Municipal de Acompanhamento e 3 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 4 

Valorização dos Profissionais da Educação – CMFUNDEB. Estavam presentes: Bruno 5 

Sérgio de Oliveira, Maria Luiza Gomes Zolini, Milena Barbosa de Lima, Regina Helena 6 

Machado Santos, Renata Perazoli, Samantha Maniero, Thaís Acosta Batistella. Não 7 

houveram justificativas de ausências dos senhores membros. Tendo como pauta proposta: 8 

Realizar a leitura e apontamentos para a elaboração do novo Regimento do Conselho do 9 

Fundeb, determinado pela Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 e Lei Municipal 10 

nº 9.552, de 23 de abril de 2021. A reunião iniciou com a presidente perguntando a comissão 11 

sobre a leitura. Bruno indicou alguns apontamentos do texto referência e Thais disse que por 12 

não ter tanto conhecimento estaria contribuindo no decorrer das discussões e aprendendo 13 

também. Milena relatou que como o antigo conselho já havia iniciado uma discussão, pegou 14 

o modelo em word, com algumas sugestões e refez uma modelo base, incluindo a legislação 15 

atual e alguns aspectos que entendia que era fundamental ter no regimento. Disse ainda que 16 

recorreu a outros exemplos já homologados como o da Prefeitura de São Paulo e que passou 17 

esse modelo para a Maria Luiza por trabalhar na SME e para a presidente. Maria Luiza disse 18 

que fez algumas considerações. Milena sugeriu que utilizássemos esse modelo para as 19 

alterações de todos os membros. O colegiado achou interessante essa proposta e Milena 20 

iniciou apresentando primeiramente o documento como um todo e posteriormente foi 21 

iniciado a leitura na integra, com apontamentos dos conselheiros. Dentre os itens que ficaram 22 

para serem observados, foram: Art. 2º. XI - § 3º Durante os 02 (dois) primeiros meses do 23 

novo mandato, o presidente e mais um membro, deverão acompanhar o funcionamento do 24 

CACS-FUNDEB, prestando as informações e orientações necessárias para a regularidade dos 25 

trabalhos executados; Art. 6º. III -  Pelas entidades sindicais da respectiva categoria, quando 26 

se tratar dos representantes de professores e servidores administrativos (por meio de processo 27 

eletivo organizado para esse fim);  Art. 8º. § 3º As reuniões serão realizadas em sua sede ou 28 

de forma itinerante, presencialmente ou remotamente, conforme a necessidade ou interesse 29 

do CACS-FUNDEB, cabendo ao Presidente estipular teto para o horário de finalização 30 

dentro de seu mandato. Parágrafo único. Os membros poderão ser organizados em 31 

comissões para tratar de demandas internas, desde que indicados em reunião com a 32 

finalidade de otimizarem os trabalhos do CACS-FUNDEB. COMISSÃO DE TRANSIÇÃO; 33 

Art. 21. I - Faltar a 03 (três) reuniões consecutivas (ordinárias e extraordinárias) ou a 05 34 

(cinco) intercaladas, durante o ano, sem apresentação de justificativa a qual será analisado 35 

pelos membros do Conselho, desde que o suplente não esteja presente; (suplente vira 36 

titular?). Depois das considerações, Regina solicitou que todos os membros da comissão 37 

analisassem novamente o documento em especial os artigos indicados em vermelho. Milena 38 

reforçou a necessidade de uma atenção maior aos artigos que são novos no regimento. 39 

Regina sugeriu uma nova reunião em dezesseis de junho, para finalizar os trabalhos, pois o 40 

regimento deve ser aprovado em reunião ordinária. Também disse que terá que passar pela 41 
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Jurídica e solicitou dos membros representantes do Sindicato que apresentassem também aos 42 

advogados, auxiliando nos termos jurídicos. Regina, presidente desse conselho deu por 43 

encerrada a reunião, às vinte horas e trinta minutos. Não havendo mais nada a ser tratado, eu, 44 

Milena Barbosa de Lima, secretária do biênio 2021/2022, dou por lavrada a presente ata que 45 

segue assinada pelos presentes. 46 

 47 

Nome                                                                              Assinatura 48 

Bruno Sérgio de Oliveira 49 

Maria Luiza Gomes Zolini 50 

Milena Barbosa de Lima 51 

Regina Helena Machado Santos 52 

Renata Perazoli 53 

Samantha Maniero 54 

Thaís Acosta Batistella 55 


