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Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezessete, as 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), o vice-presidente 

Leandro de Medeiros Carlos deu inicio reunião justificando a falta da presidente Maria de 

Lourdes que se encontra de férias, agradecendo a presença de todos. Em seguida deu início   

as recomendações encaminhadas pela presidente, dizendo que deverá ser feita a eleição da 

nova secretária do conselho para estar redigindo as Atas das reuniões, devido à presente 

reunião contar apenas com três membros titulares, a eleição ficará para próxima reunião. 

Leandro entregou a folha de pagamento do mês de abril de dois mil e dezessete  para a 

devida apreciação  dos membros, Audiere solicitou como está o andamento da compra dos 

ares condicionados para da sala de recurso e de vídeo para a  Escola Municipal Gustavo 

Adolfo, que foi feito o pedido e que até o momento não foi atendido, Flávia disse que o ar 

condicionado  da sala de recurso já foi  solicitado para o setor de compras e que o  da sala de 

vídeo será comprado assim que tiver o recurso disponível. Audiere pediu uma data para a 

entrega do ar e disse que a sala de vídeo utilizou recurso próprio para instalar o dato show e 

é preciso o ar condicionado para que a sala seja utilizada para palestra.  Flávia explicou  que 

hora nenhuma negou a compra do ar, porém que a compra será realizada de acordo com os 

recursos disponíveis, e que será priorizado as salas que estão com atendimento direto com as 

crianças e completou ainda que todas as salas de aula possuem ar condicionado e televisão e 

que as mesmas poderão ser utilizadas para palestras até que o ar da sala de vídeo será 

providenciado. No mês de abril ficou com as Retenções no valor de R$ 209.542,45 

(Duzentos e nove mil quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos). 

Receitas R$ 174.996,90 (cento e setenta e quatro mil novecentos e noventa e seis reais e 

noventa centavos). Diferenças – R$ 34.545,55 (Trinta e quatro mil quinhentos e quarenta e 

cinco reais e cinquenta e cinco centavos). Flávia explicou que o governo federal retira do 

município um montante muito maior do que devolve, e isso se da devido o quantitativo de 

alunos que são atendidos e pelo município, o recurso é retirado de acordo com a arrecadação 

do município e é devolvido de acordo com o quantitativo de alunos atendidos. Leandro disse 

que o município tem uma arrecadação relativamente alta e perguntou se a secretária havia 

visto sobre uma maneira de o recurso voltar para o município. Flávia explicou que o recurso 



retorna de acordo com o número de alunos atendidos, e que existem município como 

Colniza que retribui com uma média de R$ 400.000,00 de imposto para o FUNDEB e recebe 

cerca de R$ 1.000.000,00 devido atenderam 5.000 alunos.  Elizabete relatou que Arenápolis 

conseguiu reverter o recurso total de FUNDEB, pois realizaram o redimensionamento, 

passando a atender a demanda destinada ao município e aumentando assim o quantitativo de 

alunos atendidos. A próxima reunião ficou marcada para o dia 21/06/2017 as 09:15hs. Nada 

mais havendo a tratar eu Flávia Ferreira Muniz, lavrei a presente Ata que após lida e 

aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes. 


