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Aos treze dias de maio de dois mil e, às sete horas, reuniram-se nas 

dependências da Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke, os membros do 

CACS (Conselho Municipal de Acompanhamento Controle Social do 

FUNDEB). A presidente iniciou a reunião dando bom dia e agradeceu a 

presença de todos. Em seguida, deu início apresentando a importância das 

reuniões e prestação de contas, fevereiro e março, também falou sobre a 

posse do novo conselho, fez uma breve explicação sobre a função do 

conselho, pediu para quem quisesse fazer alguma pergunta sobre as escolas 

ou se tivesse alguma dúvida. O secretario Paulo Celso também fez uma 

explicação sobre o conselho sobre os recursos, mudança da estrutura do 

conselho, o recurso do fundeb é gasto em folha de pagamento dos 

profissionais. A presidente também falou com os conselheiros que os 

mesmos podem pedir para os profissionais quais as necessidades das escolas, 

a presidente também perguntou sobre as elevações, a conselheira Adriana, 

explicou que após o parecer orçamentário será analisado sobre as condições 

para o pagamento, se autorizado será realizado as elevações de classe e nível 

e pago o retroativo. A conselheira Eliane perguntou sobre o RGA, o 

secretário respondeu que não será possível, devido a Lei complementar nº 

173/2020. Em seguida foi analisado as folhas de fevereiro/2021: Retenção: 

R$413.244,88(quatrocentos e treze mil e duzentos e quarenta e quatro reais 

oitenta e oito centavos) Receitas: 267.955,79 (duzentos e sessenta e sete mil, 

novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e nove centavos). Diferenças: 

R$ -145. 289,09 (cento e quarenta e cinco mil duzentos e oitenta e nove reais 

e nove centavos) março/2021: Retenção: R$ 451.755,45 (Quatrocentos e 

cinquenta e um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e cinco 

centavos) Receitas: R$ 321.253.24 (trezentos e vinte um mil, duzentos e 

cinquenta e três reais e vinte e quatro centavos. Diferenças: R$130.502,21 



(cento e trinta mil e quinhentos e dois reais e vinte e um centavos). A 

presidente agradeceu aos conselheiros que estiveram com ela durante esse 

período que esteve como presidente, deu posse ao novo conselho e falou da 

necessidade de escolher o presidente e o secretário.  Orientou sobre deixar 

uma data determinada para as reuniões do Fundeb, para melhor organização. 

Em seguida apresentou os representantes, representação dos professores: 

Titular Celso Luís Cardoso, suplente Eliane Maria de Jesus. Representante 

de diretor: titular João Carlos Pivato, suplente Claudiane Eidt Bertol. 

Representante de técnico administrativo: titular Renata Evelyn Antoniassi do 

Nascimento, suplente: Ana Maria Santos Cagol. Em seguida apresentou os 

outros representantes titulares e suplentes dos outros segmentos que já 

estavam atribuídos. O secretário Paulo fez um breve agradecimento ao 

conselho que estava atuando até o dia de hoje.  Foi eleito para Presidente, 

Celso Luís Cardoso, vice presidente Renata Evelyn Antoniassi do 

Nascimento e secretária Cristiane Aparecida Pacheco. Nada mais havendo a 

tratar, eu Claudiane Eidt Bertol, lavrei a presente Ata que após lida e 

aprovada, será assinada por mim e demais presentes. 

 

 

 


