
ATA N.º 008/2017 

Aos dezoito 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), a presidente 

Maria de Lourdes inicio com bom dia agradecendo a todos pela presença, em seguida foi 

apresentado à folha de pagamento no mês de Setembro ficou com as Retenções no valor de 

R$ 240.702,92(duzentos e quarenta mil e setecentos e dois reais e noventa e dois centavos). 

Receitas R$ 123.578,88(Cento e vinte e três mil e quinhentos e setenta e oito reais e oitenta 

e oito centavos). Diferenças – 117.124,04 (cento e dezessete mil e cento e vinte e quatro 

reais e quatro centavos). Leandro questionou dos tonner que não tem na escola, Elizabete 

disse que foi licitada, Ana Maria perguntou sobre impressora da escola que iria arrumar 

Elizabete verificou no setor de informática que ainda esta com o técnico que ira concertar 

mais não deu prazo de entrega, Claudiane perguntou se o diretor Audiere consegue se 

organizar pra substituir os profissionais que irão participar do CONAPEE/2017, Audiere 

disse que não tem como, que a tarde ira fazer uma reunião com os profissionais  da escola 

para contemplar todos os segmentos e trará uma relação dos profissionais pra secretaria para 

possíveis substituições, a Assessoria informou que o professor Leandro já é coordenador de 

grupo e da Creche Municipal é professora Eliane de Jesus, os diretores são membros natos, 

Leandro convida a todos os membros do CACS para participar CONAPEE/2017 no dia 

dezenove de outubro de dois mil e dezessete, na Câmara Municipal o dia todo. 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. 

 


