
GESTÃO 2021/2022 
ATA 004/2021. Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniram-se em 
ambiente virtual, através do aplicativo zoom, os integrantes do Conselho CACS-FUNDEB, 
tendo como pauta: Análise das movimentações financeiras do 3º bimestre de dois mil e vinte e 
um, e, apresentação dos relatórios dos trabalhos das comissões. A reunião contou com a 
presença dos conselheiros: 1. Miguel Ideli Marques, 2. Ângelo Celeste Moreira de Sá, 3. Jane 
Benta da Silva, 4. Cristiane Corso da Rocha, 5. Eduardo Freire dos Santos, 6. Letícia Rosa da 
Silva, 7. Francisco Martins, 8. Simone de Melo, 9. Suzana da Silva Rosa, 10. Joelma de Melo. 
Observado o quórum, a presidente iniciou a reunião solicitando a leitura da ata da reunião 
anterior. O conselheiro Miguel Marques, registrou a ausência justificada do Conselheiro 
Andrey Fensterseifer que exerce a função de secretário, e procedeu a leitura da ata da reunião 
anterior que foi aprovada por unanimidade. A presidente passou para a pauta do dia, com a 
apresentação dos extratos bancários da conta corrente e da conta aplicação dos recursos 
recebidos do FUNDEB no terceiro bimestre (meses de maio e junho), e um resumo feito pela 
contabilidade referente as receitas e despesas do período. A apresentação foi realizada pelo 
conselheiro Miguel, com a orientação do contador da prefeitura, Sr. Márcio José da Silva, que 
esteve presente no momento da apresentação. Após, foi solicitado aos conselheiros a aprovação 
do balanço financeiro apresentado, o que ocorreu sem objeções. Ato contínuo, a Sra. Presidente, 
solicitou a apresentação dos trabalhos da Comissão que se reuniu no dia vinte e um de julho 
para analisar os dados do SIOPE referente a remuneração dos profissionais do Magistério. 
Miguel procedeu a leitura do relatório 001 da comissão, cujos trabalhos foram realizados pelos 
conselheiros Ângelo Celeste Moreira de Sá, Eduardo Freire dos Santos e Miguel Ideli Marques. 
De acordo com o apresentado, foram analisados os dados referentes ao mês de abril. A comissão 
observou que todos os servidores informados, estavam de fato laborando no mês observado, 
porém, alguns servidores estavam exercendo suas atividades em local diferente do informado, 
e alguns, em função diferente da informada, sendo apresentada a listagem nominal dos 
servidores com informação equivocada no sistema do SIOPE. Sobre tal fato, a comissão sugeriu 
que seja encaminhado ofício para Secretária de Educação, para que a mesma, designe aos 
setores competentes a correção das informações. Em tempo, o conselheiro Eduardo salientou 
que as correções deverão aparecer nos próximos bimestres, e que também ocorrerá mudanças 
de servidores em virtude da aposentadoria de servidores que geraram substituições. Após o 
término da leitura do relatório, o mesmo foi posto em votação sendo aprovado por unanimidade. 
A presidência informou que será encaminhado ofício para a secretária de educação, solicitando 
a correção das informações apontadas pela comissão. Em seguida, o conselheiro Miguel 
procedeu a leitura do parecer 002, da comissão formada pelos conselheiros: Clara Lippmann, 
Miguel Marques e Suzana Roza. A comissão formada pelos referidos conselheiros, se reuniu 
no dia doze de agosto de dois mil e vinte e um, para analisar os dados referente ao cadastro dos 
alunos e funcionários no censo escolar do corrente ano. A comissão destaca a importância 
desses dados para educação brasileira. A comissão não realizou nenhum apontamento em 
relação ao censo escolar, além de não ter encontrado irregularidades. Após a apresentação, o 
relatório foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade. Na sequência, a presidente 
formou uma nova comissão, da qual se dispuseram a participar a própria presidente, e os 
conselheiros Ângelo e Miguel. Esta comissão, que reunir-se-á em data ainda a ser definida pelos 
membros, fará a conferencia dos empenhos na parcela dos trinta por cento da receita do 
FUNDEB. Não havendo mais assunto a ser tratado, a presidente encerrou a reunião, e a presente 
ata foi lavrada por mim, Miguel Ideli Marques, a qual dou fé.   


