
 

ATA N.º 02/2017 

 

Aos vinte e três dias do mês de Março 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 e esclarecendo a 

falta de alguns membros na reunião. Em seguida entregou a folha de pagamento 

do mês de Janeiro e Fevereiro de dois e dezessete para a devida  apreciação dos 

membros. No mês de Janeiro ficou com as  Retenções no valor de R$ 262.978,51 

(Duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e 

um centavo). Receitas R$ 165.155,86 (cento e sessenta e cinco mil, cento e 

cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) Diferença – R$ 97.822,65 

(noventa e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos). 

Mês de Fevereiro/17 – Retenção - R$ 187.329,34 (cento e oitenta e sete mil, 

trezentos vinte e nove reais e trinta e quatro centavos) Receitas – R$ 170.744,00 

(cento e setenta mil, setecentos e quarenta e quatro reais) Diferença R$ 16.585,34 

(dezesseis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos). Em 

seguida a Secretária de Educação Flávia Ferreira Muniz falou que no período da 

tarde terá uma reunião com a Equipe Técnica do Conselho, esclarecendo que 

devido ao encontro que a equipe da secretaria esteve participando em Juína no 

período de 21 e 22 de março, ficou esclarecido a equipe técnica são próprios 

funcionários da Secretaria. Em seguida a membra Luciana questionou sobre o 

armário do aluno Rafael e sobre a auxiliar de sala das professoras do Pré. Flávia 

solicitou a presença da funcionária Claudiane para fazer o devido esclarecimento. 

Flávia esclareceu que a auxiliar de sala só é colocada sob necessidade, e/ou com 



laudo médico que comprove as limitações do aluno e que a escola terá que se 

organizar de melhor forma possível. Flávia colocou também que será feito um 

levantamento de matrícula real na escola municipal Gustavo Adolfo Wilke, pois 

está havendo vagas e a escola está dizendo que não há vaga. Leandro expos seu 

papel de professor na escola que está fazendo e procura fazer sempre trabalhar o 

seu melhor para atender os alunos. Leandro questionou sobre a receita do 

transporte escolar, e perguntou se não houve transporte escolar na linha do 

cambará e porque? Foi esclarecido que houve um atraso na Licitação do 

combustível. A próxima reunião ficou marcada para o dia 19/04/2017  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.  

 


