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Aos vinte e um dias do mês de junho 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), Maria de Lourdes 

inicio com bom dia agradecendo a todos pela presença, em seguida elegendo as novas 

secretarias do conselho ficando Michelli Stubb da Costa e Luciana João de Macedo para 

redigir as atas, a conselheira Renata questionou sobre o valor da conta de telefone da Escola 

Municipal e secretaria Flavia disse que o valor é da Creche Pequeno Príncipe e Escola 

Municipal Gustavo Adolfo Wilke, Maria de Lourdes questionou sobre as licitações se ira 

mudar, pois esta demorando muito os produtos de limpeza da Creche a chegar, Flavia disse 

que a demora desse mês de junho foi problema interno com setor de compras. Flavia falou 

que colocou de que acordo com a realidade que estamos vivendo, temos que fazer redução 

dos gastos, irá acontecer reuniões nas unidades escolares para ver o que pode ser diminuídos 

nas despesas, o orçamento previsto para educação era de  599.000,00(quinhentos e noventa e 

nove mil reais ) por mês e hoje esta ultrapassando os 660.000,00(seiscentos e sessenta mil 

reais). Lógico que não deixara de comprar as coisas que as mesmas precisam, , na merenda 

escolar esta tendo custo muito alto e que precisa economizar, que o recurso é destinado 

somente para os alunos e funcionários (as) deveram se  organizar com sua alimentação , 

Renata questionou sobre as horas extras, Flavia disse que a advogada esta fazendo um 

documento para passar as unidades escolares, de que as horas excede sua carga horaria é 

horas excedentes, também ressaltou que essas horas são dadas pra os funcionários efetivos o 

melhor andamento da instituição, porem se essa mesmas horas fossem para seletiva o custo 

seria bem menor. A aluna Maria questionou sobre o afastamento do professor João se ele 

recebe o salário, Flavia disse que sim que o mesmo esta de licença premia, a conselheira 

Luciana falou da claridade do pavilhão do pré, secretaria respondeu que já existe  um projeto  

de cobertura, mais necessita do recurso para ser executado.  No mês de maio ficou com as 

Retenções no valor de R$ 253.270,11 (Duzentos e cinquenta e três mil e duzentos e setenta 

reais e onze centavos). Receitas R$ 184.630,03 (Cento e oitenta e quatro mil e seiscentos e 

trinta reais e três centavos). Diferenças – R$ 68.640,08 (Sessenta e oito mil e seiscentos e 

quarenta reais e oito centavos). Nada havendo a tratar eu Luciana Joao de Macedo lavrei a 

presente ata que após lida e aprovada será a assinada por mim e os demais presente. 


