
CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA                             
        ESTADO DE SÃO PAULO 
 

Ata nº 09 Folhas: 01 

Ata da 02ª (segunda) sessão extraordinária do dia 29 de maio de 
2013, da 16ª (décima sexta) Legislatura da Câmara Municipal de 
Ribeira, Estado de São Paulo. Com o senhor presidente Mário Aparecido de 
Oliveira na presidência, foi feita a chamada que constatou a presença dos 
seguintes senhores vereadores: Adauto Pedroso de Moura Pina, Alessandra 
Brito Harps de Oliveira, Benildo do Nascimento, João Alaelson de Melo, Márcio 
Rodrigues de Lima, Mário Aparecido de Oliveira, Nicolas Otavio da Silva, Nivaldo 
de Jesus e Sávio Dias Batista. Após verificar número legal de vereadores 
presentes, o senhor presidente sob a proteção de Deus, declarou aberta a 
presente sessão, solicitando ao primeiro secretário o senhor Sávio Dias Batista, 
que proceda a leitura da ata da sessão anterior, que após sua leitura e colocada 
em votação, foi aprovada por todos os vereadores presentes. Em seguida 
solicita ao primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei nº04, de 
29 de maio de 2013, apresentado pelo Poder Executivo Municipal, que “Dispõe 
sobre o conselho municipal de acompanhamento e controle social do fundo de 
manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos 
profissionais da educação – FUNDEB e revoga a lei municipal nº 376, de 10 de 
agosto de 2007.” O senhor presidente pergunta nominalmente aos nobres 
vereadores para dispensar a leitura do projeto de lei, por todos terem uma 
cópia. Todos concordaram em dispensar a leitura. O senhor presidente Mário 
menciona que esse projeto de lei só está alterando e incluindo no artigo 2º, e 
menciona a todos que se encontram presentes a Secretária da Educação 
senhora Ana, e João Barbato, e se tiverem alguma dúvida poderão solicitar a 
eles para esclarecimentos. Em seguida o senhor presidente coloca em discussão 
o projeto de lei nº 04, de 29 de maio de 2013. O vereador Márcio Rodrigues de 
Lima menciona o seguinte: se o artigo 8º (oitavo) onde por extenso se 
encontra o prazo máximo de 60 sessenta dias fica; sessenta ou trinta que está 
em parênteses, apenas uma correção. João Barbato, o qual redigiu o projeto, 
explica que foi um erro de digitação, e confirma para sessenta dias. O senhor 
presidente convida a Senhora Ana, Secretária da Educação para usar a tribuna. 
No uso da tribuna ela explica que o motivo da modificação dessa lei nº 376, 
desde o ano de 2007 não é inserido e alimentado o sistema, e sem o Conselho 
não têm como agir. E no ano de 2007, essa lei satisfazia, depois houve uma 
mudança vindo de cima para baixo e ela não foi alterada, que na composição 
dos elementos houve alteração, o segmento também sofreu alteração, e a 
alteração seria do Legislativo que fazia parte hoje não se pode mais. O 
Conselho Tutelar não era inserido, hoje ele é inserido. Por isso a correria do 
Projeto e todos sabem que se não tivesse alimentado o sistema até amanhã, 
perdiasse todos. Como a legislação estava vindo errada, não podia fazer os 
anos de 2007, 2009, 2011 e nem 2013. E que estão trabalhando sim, mas do 
modo legal e é por isso que há necessidade dessa Lei. E menciona  
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que a pessoa que montou esse projeto de Lei, foi o assessor adjunto João 
Barbato, junto com jurídico Dr. Valter. Menciona que essa correria foi devido a 
prescrição do prazo. Estando a disposição para dúvidas. Finaliza agradecendo a 
todos. O senhor presidente passa a palavra para o João Barbato. No uso da 
tribuna ele menciona que a lei nº 376 cria o conselho do FUNDEB, no seu artigo 
2º ela dispõe sobre a composição. Essa composição é diferente do que versa a 
lei federal sobre o FUNDEB, o FNDE exige atualmente um cadastro dos 
membros pela internet; este cadastro como já disse está desatualizado, e estão 
tentando atualizar, e encontrando dificuldade exatamente por causa da lei. 
Mandaram a documentação sobre a lei 376 e constou como irregular no 
sistema, poderia fazer só uma alteração no artigo 2º dessa lei, só que o 
problema técnico no sistema da FNDE, aceita só um arquivo anexado de ato 
legal de criação do conselho do FUNDEB. Então não pode anexar a lei nº 376 e 
depois anexar a lei alterando, tem que ser anexada uma só Lei, por isso o 
motivo da revogação. Finalizando o uso da tribuna menciona que na essência a 
Lei não foi mudada, e que o certo é sessenta e não trinta, como consta no 
artigo 8º oitavo. Passando para a ordem do dia o senhor presidente coloca 
em votação o projeto de lei nº 04, de 29 de maio de 2013, aprovado por 
unanimidade pelo plenário. Não havendo mais nada a tratar, o senhor 
presidente declara encerrada a presente sessão convocando a todos para a 
próxima sessão ordinária prevista para o dia 13 de junho do corrente ano. Para 
constar foi lavrada a presente ata que vai assinada pelo presidente, pelo 
primeiro e segundo secretários. 
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