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Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e Dezessete, às nove horas e trinta 

minutos, reuniram-se nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, os 

membros do CACS (Conselho Municipal de Acompanhamento Controle Social do 

FUNDEB. A presidente Maria de Lourdes de Carvalho Breves, deu início à reunião, 

agradecendo a presença de todos. Em seguida entregou a folha de pagamento do mês de 

março de dois e dezessete para a devida  apreciação dos membros. No mês de março 

ficou com as  Retenções no valor de R$ 218.929,95 (Duzentos e dezoito mil e 

novecentos e vinte nove reais e noventa e cinco centavos). Receitas R$ 109.329,83 

(cento e nove mil e trezentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos) Diferença – 

R$ 109.600,12 (cento e mil seiscentos reais e doze centavos). Em seguida Maria de 

Lourdes falou sobre a saída da Marli Balassoni, e que está aguardando o requerimento 

de renúncia de cargo da mesma, falou também em estar elegendo outra pessoa pra estar 

substituindo a mesma. Em seguida Luciana questionou sobre a gratificação da 

coordenadora Rosa Amélia Caccia. Flávia e Elizabete Marta esclareceu que os 

coordenadores nomeados pela Secretaria Municipal de Educação e sua gratificação é de 

sessenta por cento, diferente dos coordenadores das escolas. Em seguida Flávia 

comunicou ao Diretor da Escola senhor Audiere sobre o Processo de Renovação de 

Credenciamento e Autorização da Escola que está irregular e voltou pra refazer e pediu 

pra cuidar  em relação aos prazos.  O Diretor disse que diariamente a técnica da escola 

está monitorando o mesmo. Maria de Lourdes comentou sobre o atraso dos materiais de 

limpeza, foi esclarecido que a empresa que ganhou a licitação é de Várgea Grande e que 

já foi notificada, mas tem todo um prazo pra ser obedecido, então temos que aguardar. 

A próxima reunião ficou marcada para o dia 17/05/2017  as 09;15hs. Nada mais 

havendo a tratar eu Elizabete Marta Krebs Lopes, lavrei o presente Ata que após lida e 

aprovada, será assinada pelos presentes.  


