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Aos três dias do mês de outubro 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), o vice-presidente 

Leandro Medeiros inicio com bom dia agradecendo a todos pela presença, em seguida foi 

apresentado à folha de pagamento no mês de Agosto ficou com as Retenções no valor de R$ 

239.874,76 (duzentos e trinta e nove mil e oitocentos e setenta e quatro reais e setenta e  seis 

centavos). Receitas R$ 189.049,48 (Cento e oitenta e nove mil e quarenta e nove reais 

quarenta e oito centavos). Diferenças – 50.825,28 (cinquenta mil e oitocentos e vinte e 

cinco reais e vinte e oito centavos). Gina questionou sobre os empréstimos das cadeiras de 

rodas da educação para saúde, Flavia ficou de ver com o jurídico um parecer oficializando a 

solicitação, Leandro perguntou sobre as lâmpadas espirais que foram colocadas em sala de 

aula e esta escuras, e que sua sala dele tem só quatro lâmpadas, Audiere disse que o mínimo 

seria seis lâmpadas por sala, Flávia sugeriu que abrissem as cortinas pra clarear a sala, Gina 

perguntou sobre o custo da energia do Cambara que é três vezes mais caro do que a creche, 

Flávia explicou que foi um erro da Energisa que não foi realizada a cobrança durante um ano 

e que agora eles estão cobrando, Leandro colocou que fosse feito um verificação se já foi 

realizado todo pagamento desse um ano uma vez que essas cobranças esta sendo alto. Ana 

Maria perguntou sobre tonner que a sala dos profissionais esta sem, Elizabete respondeu que 

já foi feito licitação e que esta aguardando a chegada dos produtos, Audiere perguntou se 

tem algum decreto pra economizar, Elizabete disse que ainda não chegou nada ainda pra 

secretaria e que só teve reuniões com todos os secretariados, Ana Maria perguntou sobre os 

documentos pra eleição de diretor, Flávia respondeu que é a secretaria que mandar pra as 

escolas. Ana Maria perguntou também sobre alguém pra ajudar na secretaria da escola 

Flavia disse ira pra processo seletivo no começo do próximo ano. Nada havendo a tratar eu 

Luciana João de Macedo lavrei a presente ata que após lida e aprovada será a assinada por 

mim e os demais presente. 

 


