ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS Do cONSELHOo MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENT

E

cONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDucAe
BASICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO CACS/FUNDEB. Aos i

te e
dois mil e vinte e um, às quinze horas, reuniram-se em uma o
de
mês
do
dias
janeiro
seis
de
de Educação, Esportes e Cultura os seguintes Concota
dependências da Secretaria Municipal
os:
Gilberto Luiz Moraes Selber, Patrícia Ferreira Zavarize Tenório, Supervisora Pedagógica
Rosilene Alves de Souza BernarditEICia
dos Santos, Natália Cristina Roque, presidente,
ndréia
Miguel
Voltarelli Viana Pelissari, Priscila de Mendonça Costa, Cleber Augusto de Melo Martins, Silvia t

Helen
Tristão Manoel, Rivail dos Santos Oliveira e Karina Aparecida Vieira Nogueira, Flávio Ear
erreira
Egidio, Jéssica Barbosa da Silva, Vera Lígia Kühl Martins de Oliveira, secretária, para analisar a
documentação referente ao quarto trimestre do ano de dois mile vinte. A senhora Nata

latália,

presidente, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e comentando sobre as reforr.
que foram executadas nas escolas do municipio. Muitas melhorias foram feitas nas escolas

como pintura, troca de piso, conserto de telhados e rachaduras, sendo realizadas com

tais

Cursos

próprios. O senhor Gilberto, Secretário de Educação do municipio disse que nesse momento Q
todos nós estamos passando coma pandemia, houve uma preocupaçao em relação as escolas nars
que já que não era possivel estar naquele momento com aulas presenciais, usou-se esse periodn
para executar as obras que as unidades escolares estavam necessitando. A Supervisora Pedagócica

Patricia, comentou que com o efeito tempestivo da suspensão das aulas fez com que professores e
alunos tivessem que se ajustar rapidamente às novas formas de ensinar e aprender. Nesse

contexto, o uso das tecnologias e as aulas remotas foram uma das alternativas para dar seguimento
às atividades escolares. Agora, tanto no Brasil quanto em diferentes países, há um movimento de
retomada das aulas presenciais, justificado pela importância da educação escolar para o

desenvolvimento intelectual, social e emocional das crianças, dos jovense das familias. Nesse

sentido, é necessário preparar a comunidade escolar (alunos, professores, gestores, famílias) para
novas práticas a partir das perspectivas cientificas sobre os cuidados de prevenção, promoção e
reabilitação em saúde. No início do próximo ano letivo será necessário fazer avaliações diagnósticas
para identificar o nível de aprendizado dos alunos para verificar se houve aprendizagem suficiente
e para que possam ser reclasificados. Não há uma resposta pronta que atenda todos os casos que
iremos encontrar na retomada do ano letivo presencial, mas o municipio está se preparando para
atender de maneira satisfatória a todos os casos que iremos encontrar. Quanto a documentação
apresentada da folha de pagamento do quarto trimestre, os conselheiros passaram a analisar para
dar o seu parecer. A Secretária, Vera, apresentou o quadro resumo dos recursos do FUNDEB no ano
de 2020, sendo que 98,17% do seu total foram utilizados com a folha de pagamento, lembrando
que o minimo de utilização de recursos totais a serem utilizados é de 95%, portanto, o município
está dentro dos porcentuais exigidos por lei. Os conselheiros em seguida, passaram a analisar os

relatórios referentes a folha de pagamento e despesas empenhadas da Educação, que foram
encaminhadas pelo setor da Contabilidade. Após todas essas considerações, os conselheiros
analisando os relatórios apresentados, verificaram que os mesmos estavam de acordo e então,
colocou-se em votação para a aprovação das contas. Os documentos 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 ata que depois de lida e aprovada, vai assinada
por todos os presentes. Aguai, 26 de
janeiro de 2021.
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