
GESTÃO 2021/2022
ATA 001/2022 Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às
quatorze horas, reuniram-se em carácter extraordinário, em ambiente virtual, através do aplicativo
zoom, os integrantes do Conselho CACS/FUNDEB, tendo como ordem do dia: análise prestação de
contas do exercício 2021. A plenária contou coma presença dos seguintes conselheiros: 1. Miguel
Ideli  Marques,  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Educação;  2.  Francisco  Martins,
representante  do  Executivo;  3.  Eduardo  Freire  dos  Santos,  representante  dos  professores  de
educação básica pública; 4. Jane Benta da Silva, representante dos diretores das escolas básicas
públicas;  5.  Renata  Oliveira  Machado  Martins,  representante  dos  servidores  técnicos
administrativos das escolas básicas públicas; 6. Andrey Fensterseifer, representante do Conselho
Municipal de Educação e; 7.Clara Francisca Dettmer Lippmann, representante de Organização da
Sociedade Civil. Registra-se a ausência justificada dos conselheiros: 1. Angelo Celeste Moreira de
Sá; 2. Cristiane Oliveira Becher Basso; 3. Suzana da Silva Roza; 4. Elisonir Maria Nunes da Silva;
5. Cristiane Corso da Rocha e; 6. Simone de Melo. A presidente Jane iniciou a plenária agradecendo
a presença de todos e passando a palavra para o conselheiro Andrey Fensterseifer para leitura da
ATA da plenária anterior, ATA 005/2021, sendo lida e aprovada por unanimidade. Por conseguinte a
conselheira  Jane  passou a  palavra  ao  conselheiro  Miguel  com a  explanação  da  ordem do  dia,
iniciando  com  o  Demonstrativo  das  Receitas  e  Despesas  com  o  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB),
contando com a participação do contador Márcio José da Silva, que prosseguiu com o Investimento
do mês de novembro e conta corrente do mesmo mês supracitado, assim como investimento do mês
de dezembro e  conta  corrente  do mesmo mês.  Passada  a  palavra  para  a  presidente  Jane,  feito
votação nominal, concluiu-se a ordem do dia com a aprovação de todos os conselheiros presentes,
os mesmos epigrafados anteriormente. Como consequência, será elaborado o Parecer 001/2022, que
terá  como  escopo,  a  aprovação  dos  itens  discutidos  na  presente  Plenária.  Não  havendo  mais
assuntos a tratar, a presidente agradeceu e encerrou a plenária, sendo essa ATA lavrada por mim,
Andrey Fensterseifer, a qual dou fé.


