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Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às sete horas e 

trinta minutos, reuniram-se nas dependências da Escola Municipal Gustavo 

Adolfo Wilke, os membros do CACS (Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB). O presidente iniciou a 

reunião cumprimentando e agradecendo a presença de todos, dizendo que na 

reunião serão feitas as análises das folhas de pagamento do mês de abril e 

maio. O secretário comentou que a folha de pagamento está abrangendo 

cerca de 79% do valor que volta ao município. Comentou ainda que os tablets 

chegaram e logo estará entregando aos profissionais. Comentou que a 

filosofia do Fundeb é passar o dinheiro aos municípios mais pobres. Esses 

municípios recebem o benefício de acordo com o número de alunos que eles 

contêm. O presidente comentou que perdemos muito diante desse cenário. O 

presidente perguntou referente a elevação de nível, se vai ser possível fazer 

essa elevação de nível esse ano. O secretário informou que diante da criação 

do auxílio emergencial, diante da lei 173/2020, proíbe as prefeituras de fazer 

aumento das despesas com pessoal, dentre elas, a elevação de nível. 

Comentou que o RGA  de dois mil e vinte e um não será feita agora, somente 

em dois mil e vinte e dois. Disse que tudo que gerar aumento de despesas 

com pessoal não será feita. Aurélia perguntou se seria setembro o retorno da 

aulas presenciais, e o secretário comentou que provavelmente será após o 

término das férias de julho. Comentou da dificuldade dos professores de 

trabalhar de forma remota, que desta forma é mais difícil do que a forma 

presencial. O presidente perguntou ao secretário como será a forma de 

retorno as aulas. O secretário comentou que não serão todos os alunos que 

voltarão para a escola, que nem todos os pais irão mandar seus filhos para a 

escola. O secretário comentou que os casos do Covid 19 em nosso município 

está baixando. Carlos Alberto comentou sobre um terreno que a prefeitura 



adquiriu, via Secretaria Municipal de Educação,  em dois mil e treze,  para 

construir uma creche, onde houve uma mudança na posição do terreno, 

acarretando um aumento no tamanho do mesmo sem ônus para a prefeitura. 

O secretário comentou que tem um compromisso firmado com o vice 

governador e o secretário de Estado de Educação que comprometeram a 

repassar ao município dois ônibus. Ficou acordado dentre todos os presentes 

que a data da próxima reunião será dia treze de julho, as sete horas e trinta 

minutos, nas dependências das Escola Municipal Gustavo Adolfo Wilke. 

Nada mais havendo a tratar, eu Cristiane Aparecida Pacheco lavrei a presente 

Ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e demais presentes. 


