
ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO 
CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA E 
BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CACS/FUNOEB A . ÇÃQ 

. . . · os Vinte e oito dias do mês de Julho de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniram-se ern 
dê · d s , M . uma das depen netas a ecretana un,clpal de Educação Esportes e Cultura . 

. . ' os seguintes conselheiros: Gilberto Luiz Moraes Selber, Patrícia Ferreira Zavarize Tenório Su . 
. , . M" 1 d. S ál' ' perv,sora Pedagógica, Let,_cra 1g~e os a~t~s, Nat 1a Cristina Roque, presidente, Rosilene Alves de 

Souza Bernard_lnr, And:é1a Voltarellt Viana Pelissari, Priscila de Mendonça Costa, Cleber Augusto 
de Melo Martins, Rosilens Alves de Souza Bernardini Sílvia Helena Tristão Manoel R. .

1 . . . . . . ' , 1va1 dos 
Santos Oliveira e Kanna Aparecida V1e1ra Nogueira Vera lígia Kühl Martins de 01. . 

' 1ve1ra 
secretária, para analisar a documentação referente ao segundo trimestre do ano de dois mil~ 
vinte. A senhora Natália, presidente, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e 
comentando sobre os critérios de distanciamento entre os conselheiros para que se pudesse 
realizar a reunião com toda segurança necessária, diante do momento tão conturbado que 
estamos vivendo em plena pandenia do Covid-19. A senhora Patrícia, Supervisora Pedagógica 
comentou sobre o momento de pandemia que estamos passando. Cada escola está, através de 
ações diferenciadas fazendo com que os materiais cheguem até os alunos: algumas escolas 
estão fazendo vídeos e postando nas plataformas digitais, outras escolas criaram um blog para 
poder estar em contato com os alunos, outras ainda, entregam a apostila impressa aos pais e 
os alunos da zona rural os motoristas levam as apostilas até suas casas. Ao mesmo tempo os 
professores estão participando de capacitações via lives no facebook: a Educação Infantil está 
participando do PPI-Plano da Primeira Infância e o Ensino Fundamental participando de curso 
sobre currículo. Informou também, que a Secretaria está em processo de aquisição de álcool 
gel, máscaras, totens para equipar as escolas para um provável retorno em 8 de setembro. A 
Prefeitura Municipal está acompanhando os protocolos do Governo do Estado de São Paulo em 
relação ao retorno das aulas. Foi apresentado o Quadro de Aplicação de Recursos do Fundeb 
para apreciação dos conselheiros: até a data de vinte de julho de dois mil e vinte a porcentagem 
de aplicação de recursos com o magistério 60% (sessenta por cento) é de 78,82% e a 
porcentagem de aplicação de outros 40% (quarenta por cento) é de 16,26%, totalizando 95,08% 
de aplicação dos recursos recebidos até essa data. Foi comentado também que por conta da 
Pandemia os repasses que compõem o Fundeb, pode sofrer uma diminuição, o que é muito 
preocupante, visto que, o município utiliza quase que cem por cento do! recursos do Fundeb 
para a folha de pagamento dos professores e funcionários da Educação. Logo após as devidas 
considerações, passou-se a conferência da documentação referente ao segundo trimestre do 
corrente ano, folha de pagamento e gastos efetuados com as verbas na Educação. Os 
conselheiros analisaram toda a documentação e em seguida passou-se a votação para a 
aprovação das contas apresentadas. Verlflcando que os documentos estavam de acordo, os 
mesmos foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a professora Natália 
deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos, e eu, Vera Lígia Kühl Martins de 
Oliveira, secretária, lavrei a-presente at,1que depois de lida e aprovada, vai assinada por todos 
os presentes. Aguaí, 28 de julhq~e 201). L)(c;.,\,Ç, 


