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Pilotos fizeram manobras radicais 
no Velocross em Itapetininga

Quem passou por Itapetininga neste fim de 
semana, teve a oportunidade de aproveitar 
para acompanhar a competição de Velocross 
no Recinto de Exposições “Acácio de Moraes 
Terra” durante o encerramento da 48ª edição 
da ExpoAgro.

A competição reuniu pilotos em disputas 
de várias categorias como VX N 1 (Moto na-
cional), VXN2 (Moto nacional piloto estre-
ante não andar em outra categoria), VXN 
Gold (Força Livre nacional), VXPro (Motos 
Importadas), VX3 (a partir de 30 anos),VX4 
(40 anos), VX 5, VX Gold e Trilheiros.

ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
SECRETARIA DE
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LEI Nº 6.299, DE 16 DE ABRIL DE 2018.
Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto à União, por meio da Caixa Econômica 

Federal, na qualidade de Agente Financeiro, a oferecer garantias e dá outras providências correla-
tas. 
(Projeto de Lei nº 27/2018, de autoria da Chefe do Poder Executivo)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a contrair e garantir financiamento junto à União, atra-

vés da Caixa Econômica Federal, até o valor de R$ 6.600.000,00 (Seis milhões e seiscentos mil re-
ais), caso o projeto seja aprovado pela UCP (Unidade de Coordenação de Programas/Ministério da 
Fazenda e STN (Secretaria do Tesouro Nacional), obedecidas as demais prescrições legais à contra-
tação de operações da espécie.
Parágrafo único.  Os recursos resultantes da operação de crédito autorizada neste artigo são pro-

venientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e serão obrigatoriamente aplicados 
na execução de projeto integrante do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal 
dos Municípios Brasileiros (PNAFM). 
Art. 2º Para garantia do principal e encargos do financiamento, fica o Poder Executivo autorizado a 

ceder ou transferir à União, em caráter irrevogável e irretratável, a título pró solvendo, os créditos 
provenientes das receitas a que se referem os artigos 156, 158 e 159, inciso I, alínea “b”, e § 3º, da 
Constituição Federal.
Parágrafo único.  O procedimento autorizado no caput deste artigo somente poderá ser adotado 

na hipótese de inadimplemento, no vencimento, das obrigações pactuadas pelo Poder Executivo, 
ficando a Caixa Econômica Federal autorizada a requerer, em nome da União, a transferência dos 
referidos recursos para quitação do débito.
Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito serão consignados como receita no 

Orçamento do Município ou em Créditos Adicionais.
Art. 4º O orçamento do Município consignará, anualmente, os recursos necessários ao atendimen-

to da contrapartida financeira do município no Projeto e das despesas relativas à amortização do 
principal, juros e demais encargos decorrentes da operação de crédito autorizada por esta Lei.
Art. 5º Fica o Município autorizado a abrir créditos especiais destinados a fazer face aos pagamen-

tos obrigatórios decorrentes das operações de crédito ora autorizadas.  
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos dezesseis dias de abril de 2018.

JEFERSON RODRIGO BRUN
SECRETÁRIO DE GABINETE
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LEI Nº 6.300, DE 16 DE ABRIL DE 2018.
Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais ao Programa do Governo Federal, “MINHA CASA, 

MINHA VIDA”.
(Projeto de Lei nº 31/2018, de autoria da Chefe do Executivo)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1° Para fins de incentivos fiscais à implementação do Programa do Governo Federal, “Minha 

Casa, Minha Vida”, no Município de Itapetininga, os empreendimentos de interesse social classifi-
cados nas faixas 1, e 1,5, gozarão de isenção dos tributos a seguir discriminados:
I - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - incidente sobre os serviços de constru-

ção civil, empreitadas, subempreitadas, execução de projetos e demais serviços auxiliares e com-
plementares necessários à execução do empreendimento, observadas as regras do local de inci-
dência do aludido imposto, no Município de Itapetininga;
II - Taxas Municipais incidentes sobre a expedição de diretrizes urbanísticas, desmembramento 

de áreas, parcelamento de solo, aprovação do projeto e de projetos complementares, expedição do 
Auto de Conclusão da Obra e outros alvarás previstos na legislação;
III - ITBI - Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, quanto às operações de aquisição dos imóveis 

para implementação do empreendimento.
§ 1° Para efeito de aplicação das isenções estabelecidas nesta Lei entende-se por programa ha-

bitacional de interesse social “Minha Casa, Minha Vida”, aquele desenvolvido pelo Programa 
Habitacional do Governo Federal, destinado à população de baixa renda, delimitada pelo próprio 
programa.
§ 2° O benefício constante do inciso III deste artigo não se aplica quando a transmissão do terreno 

ou do empreendimento concluído for efetuada diretamente ao adquirente final.
Art. 2° Os benefícios de que trata esta Lei deverão ser requeridos pelos interessados, ou pelos ges-

tores do Programa “Minha Casa, Minha Vida” em procedimento próprio, instruído com documen-
tação comprobatória que indicará se o empreendimento está vinculado ao programa habitacional 
e atende às condições fixadas nesta Lei.
Art. 3° Esta Lei será regulamentada por Decreto do Poder Executivo.
Art. 4° As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações orça-

mentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos dezesseis dias de abril de 2018.

JEFERSON RODRIGO BRUN
SECRETÁRIO DE GABINETE
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LEI Nº 6.301, DE 16 DE ABRIL DE 2018.
Dá o nome do senhor Roberto Cardoso Oliveira Filho (Betinho Cardoso) à via pública localizada no 

Residencial Lago dos Ipês
(Projeto de Lei nº 26/2018, de autoria do vereador Itamar José Martins)
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Passa a denominar-se Rua Roberto Cardoso Oliveira Filho (Betinho Cardoso), a Rua 14, lo-

calizada no loteamento Residencial Lago dos Ipês, com início no balão de retorno que divide com a 
viela sanitária 10, e com término na Rua 13, com largura de 12 metros e extensão de 58.80 metros.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, aos dezesseis dias de abril de 2018.

JEFERSON RODRIGO BRUN
SECRETÁRIO DE GABINETE

PORTARIA Nº 226, DE 16 DE ABRIL DE 2018.
SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS, Prefeita do Município de Itapetininga, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 20 da Lei Complementar nº 
26 de 27/06/2008, resolve:
Art. 1º Prorrogar por 2 (dois) anos, o prazo de validade do Concurso Público nº 001/2016, homologa-

do pelo Edital em 20 de abril de 2016, publicado no Semanário Oficial do Município de Itapetininga, 
nº 529, de 21/04/2016. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL

Publicada e registrada no Gabinete da Prefeita, na data supra.
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AVISO DE EDITAL 
EDITAL DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 – PROCESSO Nº 551/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM NAS 
IMEDIAÇÕES DO PARQUE ECOLÓGICO LAGOA FREIRE EM ITAPETININGA, CONFORME CONTRATO 
DE REPASSE Nº 848108/2017 – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COM RECURSOS FEDERAIS DO 
MINISTÉRIO DAS CIDADES E CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO E PROJETOS. Os envelopes de participação nº 01 – proposta e nº 2 – habilitação deve-
rão ser protocolizados até as 10:00 horas do dia 08/05/2018 no Setor de Atende Fácil da Prefeitura de 
Itapetininga-SP, sito à Praça dos três Poderes, nº 1000 – Jardim Marabá. A Sessão de abertura será 
realizada no mesmo dia às 10:30 horas na sala de reuniões do Setor de Licitação. O edital ficará dis-
ponível no site www.itapetininga.sp.gov.br/licitacao no ícone Tomada de Preços.

EDITAL DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2018 – PROCESSO Nº 552/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NOS 

BAIRROS JARDIM BELA VISTA E VILA PRADO EM ITAPETININGA CONFORME MEMORIAIS, 
PROJETOS, PLANILHAS E CRONOGRAMA, CONFORME CONTRATOS DE REPASSE Nº 849297/2017, 
830370/2016, 830425/2016, 830715/2016, 830823/2016 E 849316/2017, COM O MINISTÉRIO DAS 
CIDADES E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS. Os envelopes 
de participação nº 01 – proposta e nº 2 – habilitação deverão ser protocolizados até as 10:00 horas 
do dia 23/05/2018 no Setor de Atende Fácil da Prefeitura de Itapetininga-SP, sito à Praça dos três 
Poderes, nº 1000 – Jardim Marabá. A Sessão de abertura será realizada no mesmo dia às 10:30 ho-
ras na sala de reuniões do Setor de Licitação. O edital ficará disponível no site www.itapetininga.
sp.gov.br/licitacao no ícone Concorrência Pública.

EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 52/2018 – PROCESSO Nº 518/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO ADAPTADO COM CESTO 

AÉREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- 
PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS. Sessão de abertura dia 
04.05.2018 às 09:00 horas. Local: Sala CPL – I. O edital ficará disponível no site www.itapetininga.
sp.gov.br/licitacao no ícone Pregão Presencial.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO 

DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – 15/01/2018.
Aos quinze dias do mês de janeiro de 2018, estivemos reunidos na sala 2 do Paço Municipal de 

Itapetininga, Secretário de Educação Jefferson Ferreira Rodrigues, Secretário de Finanças Wagner de 
Souza, funcionária da Contabilidade Ângela, Cristiane responsável pelo Departamento de Finanças 
e Mônia Scudeler Diretora Administrativa da Secretaria de Educação, além do Presidente do CACS 
FUNDEB Geremias Dimas Fogaça, e Vice-Presidente Juliana Maria Meira de Almeida Silva, para rea-
lizarmos junto o encerramento dos repasses referente ao FUNDEB. Iniciou a reunião o Secretário de 
Educação Jefferson enfatizando a necessidade de sempre esclarecer dúvidas com os setores compe-
tentes em construção de uma ideia de trabalho cooperativo. A funcionária Cristiane da Contabilidade, 
fez uma explanação de suas ações junto ao acompanhamento dos trâmites de repasses e bancários da 
prefeitura. Cristiane explicou que no dia 20 de dezembro de 2017 o Governo Federal realizou uma re-
classificação dos repasses entre créditos e estornos, no caso o valor de R$ 68.547.044,19 é debitado o 
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valor de reclassificações de receitas do Governo Federal R$ 58.510.837,73, sendo o valor efetivamente 
recebido no período de 07/11/2017 até 28/12/2017 foi de R$ 10.036.206,46. E, sendo apenas em dezem-
bro o valor efetivamente arrecadado de R$ 5.483.026,54. Cristiane ainda esclareceu que em novembro 
de 2017, o valor de R$ 1.194.475,60 foi repassado para o fundo em 14/11/2017 e em 30/11/2017 foi re-
classificado e creditado no fundo, esta reclassificação aparece duas vezes no extrato da Contabilidade, 
mas ao final sendo reorganizada esta situação, o valor de repasses recebidos é de R$ 65.419.967,26, 
comprovado no extrato bancário do Banco do Brasil e na planilha da Contabilidade. Sendo assim, foi 
aplicado no ano de 2017 o percentual de 62,55% para o quadro de magistério e 37,45% para o quadro 
de apoio e para cumprir com as remunerações de todo o quadro de apoio, foram utilizados recursos 
dos 25% do município. Todas as denúncias recebidas em 2017, foram esclarecidas com equipe técni-
ca, Secretários competentes, vereadores Denise Franci Martins de Castro e Eduardo Vinicius Prando 
Codorna, em ação transparente e ética. No decorrer do ano de 2017, foi feita análise em cada holerite 
e todos os funcionários da educação e feita correção em dois casos, valores foram estornados ao cofre 
do FUNDEB e já está sendo considerado no valor de R$ 65.419.967,26. Os vereadores pediram que no 
portal as planilhas de gastos sejam simplificadas e que seja feito um balancete semestral realizado 
em 2018. Concluindo, não haverá bonificação, devido ao valor repassado pelo Governo Federal de R$ 
5.580.032,74 a menos do que o previsto, ou seja, eram previstos R$ 71.000.000,00 e foi repassado R$ 
65.419.967,26. Enfatizando, o FUNDEB monitora remunerações de funcionários e não controla des-
pesas com manutenção e materiais. Sem mais, encerramos.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO 

DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – 26/01/2018.
Aos vinte e seis dias de janeiro de 2018, estivemos reunidos membros do CACS FUNDEB, no auditório 

da Secretaria Municipal de Educação. Iniciamos a reunião com os membros fazendo as apresentações 
oficiais. Em seguida, a diretora Gislene Roberto, atuando à frente de Projetos Especiais na rede, ini-
ciou esclarecimentos sobre a fase de monitoramento do Plano Municipal de Ensino de Itapetininga. 
Este monitoramento será realizado por comissão indicada e divulgada no Semanário. O trabalho é 
todo formatado pelo MEC e garantirá que o Plano seja efetivado na rede. A supervisora Salete men-
cionou a importância desta fase já que o Plano é flexível. A diretora Gislene também enfatizou que 
nesse processo o Tribunal de Contas avaliará o uso dos repasses para realização do Plano. A comis-
são não é indicada e sim eleita. Em seguida, o presidente Geremias leu para os membros presentes a 
solicitação do Secretário Municipal de Ensino, para que o CACS FUNDEB indique um membro para 
formar a organização da comissão. O presidente anunciou sua indicação, sendo a titular a diretora 
Juliana Maria Meire de Almeida Silva e seu suplente Geremias Dimas Fogaça. Enfatizou-se em vários 
relatos a importância de uma educação em parceria com a família, outras instituições e entidades 
públicas e privadas. Dando sequência a pauta, nosso convidado o diretor Cleyton, representante da 
rede de comunicadores do MEC, apresentou o objetivo do programa que trabalha, explicou como 
acessar os repasses constitucionais e voluntários e como consultar em que pode ser gasto, questões 
de convênios, entre outros. De acordo com os documentos do Tribunal de Contas, a representante da 
Contabilidade Ângela mencionou que o relatório do ano todo de 2017 será enviado ainda ao Tribunal. 
Foi questionado também pelos membros quem fiscaliza a prestação referente aos 25% e foi infor-
mado pela Ângela que somente para o Tribunal, mas que os documentos estão disponíveis no setor 
para serem visualizados. Solicitamos ao Conselho Municipal de Educação que fiscalize e divulgue o 
parecer referente à prestação de contas do 25% de 2017. Informamos ainda que o município recebe 
verbas de salário-educação (KESI), PNATE, FUNDEB e 25% dos cofres municipais. Em continuidade, 
será realizada a indicação de novos membros por suas categorias, para substituição dos membros 
ausentes por mais de 06 ausências e, também, será protocolado um ofício ao gabinete do Secretário 
solicitando esclarecimentos e planilha com nomes dos funcionários que foram intimados com no-
mes dos funcionários que foram intimados pelo Ministério Público à retornarem à suas funções de 
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ORIGENS, contendo na mesma planilha o local, isto é, escola em que foram devolvidos para atuarem. 
Também, foi informado que no documento do MP está escrito PASTA de origem e não CARGO de 
origem. Sugerimos que tal documento seja socializado. Solicitamos aos vereadores que compõem a 
Comissão de Educação da Câmara Municipal que procedam a fiscalização e acompanhamento dos 
gastos do 25%, que a constituição estabelece em parceria com o Conselho Municipal de Educação, 
FUNDEB e demais, principalmente do ano de 2017. Sem mais, encerramos.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO 

DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – 28/02/2018.
Aos vinte e oito dias de fevereiro de 2018, estivemos reunidos os membros do CACS FUNDEB no au-

ditório da Secretaria Municipal de Educação. Iniciamos a reunião apresentando a pauta, conforme 
segue: - elaboração de ofícios; - respostas de ofícios; - agendamento de reuniões e visitas para os 
próximos meses; - agendar data para fazer análise de gastos com a educação com os 25% e Salário 
Educação. Na reunião do dia vinte e seis de janeiro de 2018, enviamos ofícios do número 1 ao 10, 
sendo que foram respondidas apenas os ofícios nº 01, 02, 05 e 10. Agendaremos uma reunião com 
o Secretário para que ele possa responder pessoalmente os ofícios que não foram respondidos (nº 
03, 04, 06, 07, 08 e 09). Será agendada uma data para uma reunião de Prestação de Contas, com o 
Departamento de Contabilidade, referente ao Salário Educação e os 25%. Serão elaborados ofícios 
referentes a quem faz a fiscalização dos 25%; número de funcionários Comissionados e Designados 
do ano de 2018; e informando as reuniões e visitas do CACS FUNDEB de 2018. Sem mais, encerramos. 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO 

DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – 08/03/2018.
Aos oito dias do mês de março de 2018, estivemos reunidos no gabinete do Secretário Municipal 

de Educação membros do CACS FUNDEB. O presidente Geremias iniciou a reunião indagando quan-
do o secretário irá realizar uma reunião com os três conselhos: Municipal, FUNDEB e Merenda. O 
Secretário ficou de agendar esta reunião para abril. O presidente também solicitou informações sobre 
a terceirização da merenda. O Secretário esclareceu que foi seguido todo o trâmite do pregão, a empre-
sa que está classificada em primeiro lugar tem até segunda-feira próxima às 17 horas para apresentar 
os últimos critérios para concretizar sua aptidão para desenvolver o atendimento nas escolas muni-
cipais. Caso não apresentar os critérios é desclassificada e sucessivamente, as demais classificadas se 
apresentam. O valor previsto é de em torno de 12 milhões. Quando a prefeitura arcava com despesas 
alimentícias do estado, o valor era de em torno de 20 milhões. Hoje, a prefeitura é responsável somen-
te pela rede municipal. O CACS FUNDEB há anos atrás já havia sinalizado à antigas gestões repensar 
esta “parceria” que existia, sendo que se é sabido que cada esfera é responsável por suas redes de 
ensino. Exceto, quando se existe a parceria igualitária de estado e prefeitura. O setor de alimentação 
será reestruturado sem aumento de cargos. Em seguida, foi questionado pelo FUNDEB a gratificação 
para o quadro de auxiliares administrativo. O Secretário mencionou que está sendo um levantamento 
para se chegar à margem para investimentos. A categoria solicitou 20%, porém será analisado uma 
porcentagem menor. A intenção é equalizar as categorias, para se então proporcionar aumentos con-
siderando todo o grupo que está na ativa na educação. O conselheiro Thiago solicitou aumento do vale 
refeição, reajuste salarial para a categoria auxiliar de educação. O Secretário afirmou que para este 
ano está previsto o reajuste de acordo com a inflação. Sobre o aumento refeição, pode analisar. A con-
selheira Juliana pediu a análise da possibilidade de converter o cartão transporte por valor em espécie 
no holerite, visto que muitas linhas não conferem com horário ou local de trabalho, funcionários che-
gando a demorar duas horas para chegar de casa ao trabalho e vice-versa. Dando sequência, o CACS 
FUNDEB solicita a inversão de investimentos, do 40% para manutenção e quadro de apoio ao 25%. 
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Assim como, a solicitação de que o Verocard que sai do FUNDEB seja pago pelos recursos próprios 
da prefeitura, assim como de todos os funcionários da prefeitura. O presidente Geremias mencionou 
que havíamos solicitado nomes e locais de trabalhos dos que estavam em outras secretarias e retor-
naram. Será expedido pelo FUNDEB ofício solicitando remunerações pagas a estes servidores, para 
analisarmos o impacto que causará na folha. O Secretário mencionou que de imediato, voltaram a 
pasta da Educação e progressivamente, serão analisados em seus “perfis” para serem redirecionados. 
O conselheiro Thiago mencionou que é possível se apostar na formação destes. A conselheira Juliana 
ao ser questionada pelo Secretário o que pensa, opinou que tais perfis que não condizem com o cargo, 
fizeram um concurso cientes das funções e que temos a assessora específica para formar auxiliares de 
educação, para então devolve-los no interior da escola e que a gestão da escola tinha sabedoria para di-
recionar o funcionário no interior da escola. O presidente Geremias, enfatizou o trabalho fiscalizador 
do conselho e entregou ao Secretário o cronograma de visitas do conselho. Em seguida, foi informado 
ao Secretário divergências, possíveis divergências, nas quantidades de alunos registrados no CENSO. 
O Secretário comentou da fala de um vereador Eduardo Prando Codorna, mencionou em Câmara que 
as escolas municipais onde ele vai só vê escola com pulga, telhado caído e piso quebrado. Solicitamos, 
quais escolas o nobre vereador se referiu e que o nobre vereador se dirija à Secretaria da Educação 
para traçarmos soluções e que em plenário retome sua fala mencionando as escolas em questões, sen-
do que várias escolas estão em bom estado, com gestões ativas e muito bem assistidas. Sobre o CENSO 
o Secretário afirmou que fará uma conferência do setor com cada escola. As atas serão direcionadas 
diretamente para imprensa municipal. O presidente Geremias solicitou um notebook para elaboração 
de documentos do conselho, com termo de uso. Será encaminhado ao Secretário e as unidades dos 
conselheiros o organograma de reuniões. A prestação de contas do PNATE foi aprovada. O Secretário 
solicitou ao FUNDEB visita à Diretoria Regional de Ensino para fiscalizar o faro de tal instituição estar 
homologando transporte para alunos se matricularem onde não há rota. Segundo, na rede municipal 
temos salas de AEE, a estadual tem um funcionário de educação especial na escola Elisiário, que aten-
de todos os pontos da cidade. Sendo assim, a Diretoria Regional de Ensino homologar o transporte 
para todos estes alunos. Ficando sob responsabilidade do município oferecer o transporte. Tais rotas, 
totalizando aproximadamente R$ 1 milhão anual. Corrigindo não fiscalizar, apenas buscar informa-
ções para buscarmos um melhor caminho, de forma que o repasse de transporte seja o suficiente para 
suprir rotas municipais e estaduais. Sem mais, encerramos.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO 

DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – 11/04/2018
Aos onze dias de abril de 2018, estivemos reunidos na Diretoria Regional de Ensino de Itapetininga, 

membros do FUNDEB e membros técnicos da educação estadual, assim como a Dirigente de ensino 
de Itapetininga. O assunto pautado foi ajustes no novo Convênio 2018/2019 referente ao transpor-
te estadual/municipal. São rotas que serão adicionadas no novo convênio e afetarão em muito os 
cofres públicos municipais em seu 25%, que é utilizado para manter a sobrevivência da educação 
municipal. Foi informado a necessidade de se criar tal rota para atender a locomoção de 07 alunos 
autistas na escola Elisiário, onde atua a única especialista em autismo na cidade (em questão de 
rede). Nós, do FUNDEB, iremos oficiar Diretoria de Ensino e SME, solicitando planilha de alunos 
atendidos pelo transporte comparado ao georeferenciamento. Também iremos protocolar suges-
tões orientativas ao setor de transporte municipal e ao Secretário Jefferson e Prefeita Simone, em 
relação ao reajuste de contrapartida para evitar cancelar o Convênio, que será direcionado para 
análise ao estado, dessa forma garante-se atendimento de qualidade em todos os setores atendidos 
pelo 25% do município. Assim como, solicitaremos acesso ao Plano de Trabalho e de Convênio. Em 
relação a criação de rotas, a Dirigente mencionou a necessidade da rede de se ampliar especialis-
tas TEA (atendimento à autistas), inclusive pelos dados obtidos de que a cada 1000 nascidos, 68 são 
autistas, segundo uma pesquisa divulgada na revista VEJA. Sem mais, encerramos.
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