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Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, às treze horas 

e quinze 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 Celso 

iniciou a reunião, agradecendo a presença de todos, e falou que iríamos 

analisar a folha de pagamento do mês de julho, porém, como queimou o HD 

com os dados do Fundeb, então, não será possível apresentar o relatório nesta 

reunião, só na reunião do mês que vem. Renata perguntou ao secretário 

Paulo, referente ao um terço de férias referente às férias no mês de julho, o 

secretário falou que irá olhar na Lei, onde fala sobre o assunto, para dar uma 

resposta mais definitiva. João comentou sobre algumas dificuldades que vem 

enfrentando com relação ao retorno das aulas presenciais. João comentou 

que a Universidade Faveni irá precisar de uma sala de aula da Escola 

Municipal para um curso técnico de enfermagem, onde as aulas ocorrerão no 

período noturno, porém, João esclareceu que fica sob responsabilidade da 

citada Universidade a limpeza e higienização da sala de aula após o uso. João 

falou também que será aberto nova sala de alfabetização, onde, a princípio 

será na sala de articulação, porém, se retornar as aulas de forma só presencial, 

a turma será realocada em outra sala. Celso perguntou para a Renata como 

está a participação dos alunos na creche, onde ela comentou que está 

havendo uma boa participação das crianças. Paulo comentou que, de acordo 

com o Ministério Público, os alunos têm que participar das aulas, seja de 

forma presencial ou remota. Paulo comentou que o município de Porto dos 

Gaúchos está com o segundo melhor Ideb do Estado de Mato Grosso. Celso 

perguntou ao secretário Paulo referente ao atendimento integral da creche, 

onde o secretário argumentou que para atender o período integral precisaria 

aumentar o número de funcionários, e também, normalmente, os outros 



municípios atendem nas creches somente meio período, ou seja, as crianças 

ficam na creche só no período da manhã ou só a tarde, então, mesmo após a 

pandemia, a creche continuará atendendo os alunos em meio período. A 

próxima reunião ficou agendada para o dia oito de setembro, as treze horas.  

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. 

  


