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Aos treze dias do mês de julho 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 do Conselho Celso iniciou a 

reunião agradecendo a presença de todos, e disse que iríamos olhar a 

prestação de contas referente a folha de pagamento do mês de junho. Celso 

comentou um pedido feito pela secretária Cristiane, onde a mesma solicitou 

que o horário das reuniões fosse alterado para o período vespertino, pois, 

com o retorno das aulas presenciais, ela não vai conseguir sair para participar 

das reuniões pois não tem outro profissional para ficar em seu lugar. Então, 

ficou acordado com todos os membros presentes, que o horário ficou para as 

treze e trinta, nas segundas terças do mês. O presidente comentou que foi 

cobrado sobre a questão do RGA, e sugeriu junto ao secretário de educação 

se não seria possível fazer uma reunião com todos os funcionários da 

educação, onde o secretário Paulo iria explicar sobre a Lei nº173. O 

secretário Paulo comentou sobre os investimentos e reparos feitos nas 

escolas do campo, no ano de dois mil e vinte e um. Celso perguntou ao 

secretário de finanças sobre o percentual referente ao gasto com a folha de 

pegamento, e o secretário de finanças informou que irá providenciar para 

disponibilizar aos membros do conselho. O secretário Paulo comentou que 

na prefeitura, para trabalhar no setor de compras, tudo precisa de licitação, 

por isso que ocorre demora quando vai fazer uma compra, ou precisa fazer 

três orçamentos, do mesmo produto. O secretário também comentou com 

relação ao retorno da volta às aulas presenciais, que várias outras cidades, 

além de Porto dos Gaúchos, também irão retornar. João comentou sobre o 

transporte escolar, que irá passar uma semana e folgar outra, portanto todos 

os alunos do transporte irão para a escola em uma semana, e na outra, irão 



fazer as atividades de forma remota. 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. 

 


