
GESTÃO 2021/2022 
ATA 005/2021. Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, às quatorze horas,
reuniram-se  em  ambiente  virtual,  através  do  aplicativo  zoom,  os  integrantes  do  Conselho
CACS/FUNDEB, tendo como ordem do dia: análise das movimentações financeiras do quarto e
quinto bimestres do ano de dois mil e vinte um e; análise de prestação de contas aquisição de
notebooks através do Termo Federal  (FNDE).  A plenária  contou com a presença dos seguintes
conselheiros  em  posição  de  titularidade:  1.  Andrey  Fensterseifer,  2.  Miguel  Ideli  Marques,  3.
Elisonir Maria Nunes da Silva, 4. Jane Benta da Silva, 5. Cristiane Corso da Rocha, 6. Suzana da
Silva Roza, 7. Anegelo Celeste Moreira de Sá, 8. Eduardo Freire; assim como registra-se a presença
dos conselheiros suplentes:  1.  Cristiane Oliveira  Becher  Basso e 2.  Fatima Aparecida de Jesus
Tchornei.  Registra-se  a  ausência  justificada  de  Francisco  Martins,  Renata  Oliveira  Machado
Martins, Ordiley Preira de Melo e Clara Francisca Dettmer Lippmann. A presidente Jane iniciou a
reunião agradecendo a presença de todos, passando a palavra ao conselheiro Andrey que realizou a
leitura da ata da plenária anterior, ATA 004/2021, sendo registrada a aprovação por unanimidade.
Ato continuum, a presidente passou a palavra ao conselheiro Miguel que explanou o demonstrativo
de receitas e despesas do quarto bimestre. Conselheiro Eduardo Freire questionou o motivo do Item
dois, explanado, apresentar valor total inferior ao valor inicial e também indagou o motivo do Item
três ter uma somativa maior que cem porcento. Contador Márcio José da Silva alegou que os sete
porcento adicionais do Item três se referem ao valor empenhado do saldo anterior. Por conseguinte,
colocado  em  votação,  os  conselheiros  aprovaram  o  balanço  apresentado  condicionado  a
alteração/correção do item dois. Em seguida, Miguel elucidou os demonstrativos do quinto bimestre
que  foi  aprovado  por  unanimidade  sem  pontuações  adicionais.  Registra-se  a  ausência  nesse
momento de Eduardo Freire e Cristiane Corso. Seguidamente, o conselheiro Miguel explicitou a
prestação de contas aquisição de notebooks através do Termo Federal (FNDE), sendo questionado
pelo conselheiro Ângelo o motivo de não ter assinatura nos documentos, sendo justificado que os
documentos  estavam  assinados  digitalmente  apresentando  as  comprovações  nos  documentos
apresentados. Posto em votação, os documentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo
mais assuntos a tratar, a presidente agradeceu novamente os conselheiros, desejou boas festas e
encerrou a reunião, sendo esta ATA lavrada por mim, Andrey Fensterseifer, a qual dou fé.


