
GESTÃO 2021/2022 
ATA 003/2022. Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, as 14 horas, reuniram-
se em ambiente virtual, através do aplicativo zoom, os integrantes do Conselho CACS-
FUNDEB, tendo como pauta: Análise das movimentações financeiras do 2º bimestre de dois 
mil e vinte e dois. Registra-se na reunião a presença dos conselheiros titulares ou em posição 
de titularidade: 1. Miguel Ideli Marques, 2. Fátima Aparecida de Jesus Tchornei, 3. Cristiane 
Corso da Rocha, 4.  Jane Benta da Silva, 5. Renata Oliveira Machado Martins, 6. Joelma de 
Melo, 7. Elisonir Maria Nunes da Silva, 8. Eduardo Freire dos Santos, registra-se ainda a 
presença da conselheira suplente: 1. Suzana da Silva Roza, Registra-se a ausência justificada 
dos conselheiros: Cristiane Basso, Marilsa Maria Ramos da Silva, Francisco Martins, Ordiley 
Pereira de Melo e Simone de Melo. Registra-se também a presença do contador do Fundo 
Municipal de Educação, Sr. Márcio José da Silva. Registrada a presença dos conselheiros, a 
presidente Jane Benta deu abertura a reunião, passando a palavra ao Miguel, para prosseguir 
com a ordem do dia, sendo realizada a leitura da ata e do parecer da reunião anterior a qual foi 
aprovada por todos os presentes. Ato continuo, foi realizada leitura do demonstrativo das 
receitas e das despesas realizado pela contabilidade, bem como conferencia dos extratos 
bancários da conta corrente e conta investimento dos recursos do FUNDEB, meses de março e 
abril do corrente ano, cujos arquivos foram enviados aos conselheiros com antecedência para 
análise prévia, ao qual os conselheiros demonstraram ter entendido as informações. O 
conselheiro Eduardo lembrou que no ano anterior havia sido combinado de fazer a conferência 
dos empenhos e notas referente ao investimento dos 30% do Funbeb em atividades que não 
sejam a folha de pagamento, o que acabou não sendo realizado. Ficou acertado com o contador, 
que as notas dos empenhos e restos a pagar dos 30% do Fundeb no atual exercício serão 
digitalizadas e encaminhadas para os conselheiros para conferência. A presidente salientou a 
necessidade de formação de uma comissão para analisar os dados do SIOPE referente aos 
profissionais pagos pelo FUNDEB. Disponibilizaram-se a participar os conselheiros Miguel 
Ideli Marques, Eduardo Freire dos Santos, Fátima Aparecida de Jesus Tchornei, além da própria 
presidente. Ficou acordado que o grupo reunir-se-á na Secretaria de Educação de forma 
presencial no dia 12/07 às 14 horas, e que o relatório dos trabalhos será apresentado ao conselho 
na próxima reunião. Não havendo mais assuntos em pauta, a presidente encerrou a reunião, e a 
presente ata foi lavrada por mim, Miguel Ideli Marques, a qual dou fé.   
 


