
GESTÃO 2021/2022 
ATA 007/2022. Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e dois, as 16 horas, 
reuniram-se em ambiente virtual, através do aplicativo zoom, os integrantes do Conselho 
CACS-FUNDEB, tendo como pauta: Análise das movimentações financeiras do 5º 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.  
Jane Benta da Silva, 4. Ordiley Pereira de Melo, 5. Suzana da Silva Roza, 6. Clara Francisco 
Dettmer Lippmann, 7. Elisonir Maria Nunes da Silva. Registra-se a ausência justificada dos 
conselheiros: Cristiane Corso da Rocha, Simone de Melo, Renata Oliveira Machado Martins, 
Joelma de Melo, Eduardo Freire dos Santos. 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 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 setembro e outubro do 
corrente ano, cujos arquivos foram enviados aos conselheiros com antecedência para análise 
prévia, ao qual os conselheiros demonstraram ter entendido as informações. No acumulado do 
ano, até o bimestre, foi verificada uma arrecadação total de R$ 22.637.913,52 (vinte e dois 
milhões, seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), 
dentre este valor já está computado o total de R$ 152.642,43 (cento e cinquenta e dois mil, 
seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos), resultado de aplicações 
financeiras. Em 31/10/22 restava na conta aplicação um valor de R$ 266.029,72 (duzentos e 
sessenta e seis mil, vinte e nove reais e setenta e dois centavos). Não havendo mais assuntos em 
pauta, a presidente agradeceu a todos que fizeram parte do atual mandato, desejando sucesso e 
felicidades, e, encerrou a reunião, e a presente ata foi lavrada por mim, Miguel Ideli Marques, 
a qual dou fé.   
 


