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Aos vinte e seis dias do mês de março de dois mil e dezenove, às oito horas, é realizada a reunião 

ordinária e Assembleia de escolha do Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, 

Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Bá

sica e Valorização do Magistério - CACS FUNDEB VERA CRUZ, na Sala dos Conselhos Municipais 

de Vera Cruz – RS, na Avenida Nestor Frederico Henn nº 1645, com a presença dos seguintes 

conselheiros do Conselho Municipal de Acompanhamento, Controle Social, Comprovação e 

Fiscalização dos Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização 

do Magistério: Tania Marli Cruz Eichwald, Tânia Suzana Reinke Witt suplente de Ediles Lopes de 

Melo, Jorge Backes, Eliana Isabel Braun Finger, Marlete Najulia Fischborn, Viveane Pinheiro dos 

Santos, Jeane Maria Nicolay suplente de Débora Cristina Dick, Karen Ediane Wachter Garcia suplente 

de Marco Antonio Dornelles Ribeiro, Paulo Cesar da Silva e Fernanda Lovatto suplente de Meiriele 

Endler. E estavam presentes ainda Iris Lenz Ziani, professora de apoio da Sala dos Conselhos; Vanuza 

Lara de Moura, professora da EMEI Sabor de Alegria; Liane Maria Brustolin Pergher professora da 

EMEF João Carlos Rech; Cíntia Piccinini da direção da Emei Sabor de Alegria;  Raquel Duarte da 

direção da EMEI Raio de Luz; Márcia Olinda Brandt, servidora da EMEI Sabor de Alegria; Jovana de 

Carvalho, servidora da EMEI Pingo de Gente; Martin Alencar da Rosa Dorneles e Inamara da Silveira 

Brandenburg, pais da EMEI Pingo de Gente; Miguela Carolina Gomes Corrêa, mãe da EMEI Sabor de 

Alegria; Rosana Helena Blank, mãe da EMEI Vovô Adail; Daniele Elis Stoeckel, do Conselho 

Municipal de Educação; Everton Vargas Pereira, representante de alunos da EMEF Gonçalves Dias, 

Carlos Eduardo Muller, representante de alunos da EMEI Pingo de Gente , Samara de Souza Gerhard, 

representante de alunos da EMEI Sabor de Alegria e Bruno Pretto Flores, representante de alunos da 

EMEI Raio de Luz. A presidente, Tania Marli Cruz Eichwald, saudou os presentes e solicitou que cada 

um se apresentasse. Após a apresentação de cada um solicitou a Iris apresentar rapidamente o que é o 

Conselho e suas competências. Os presentes fizeram vários questionamentos e as mesmas foram 

sanadas pelos conselheiros. Os presentes ressaltaram que pela importância deveriam ter muito mais 

pessoas participando, pois muitas escolas não tem representaram. Foi colocado que é fundamental a 

direção mobilizar e motivar as pessoas sobre a importância da participação. Na sequencia, foi lido o 

Edital de Chamamento Público nº 001/2019, que CONVOCA para a Assembleia de escolha de um 

representante dos professores das escolas públicas de educação básica; um representante dos diretores 

das escolas públicas; um representante dos servidores das escolas públicas; dois representantes dos 

pais de alunos da educação básica pública e dois representantes dos alunos da Educação Básica. Após 

a leitura foi solicitado que os participantes se reunissem entre seus pares afins e definissem quem 

seriam os representantes titulares e suplentes. Os mesmos se reuniram em seus respectivos pares e 

escolheram entre si os representantes ficando assim constituídos para o biênio CACS/FUNDEB 

04/04/2019 a 04/04/21: representantes dos PROFESSORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA , 

Vanuza Lara de Moura (titular) e Liane Maria Brustolin Pergher; dos representantes dos DIRETORES 

DE ESCOLAS PÚBLICAS, Cíntia Piccinini (titular) e Raquel Duarte (suplente); dos  Representantes 

dos SERVIDORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS, Márcia Olinda Brandt  (titular) e Jovana de 



Carvalho (suplente); dos representantes dos PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

PÚBLICA, Martin Alencar da Rosa Dorneles (titular) e Inamara da Silveira Brandenburg (suplente) e 

Miguela Carolina Gomes Corrêa (titular) e Rosana Helena Blank (suplente); dos representantes dos 

ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, Everton Vargas Pereira (titular) e Carlos Eduardo 

Muller (suplente) e Samara de Souza Gerhard (titular) e Bruno Pretto Flores (suplente). É informado 

também que foram indicados os representantes do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO que 

são Daniele Elis Stoeckel (titular) e Cristina Helena Senra Arend Rabuske (suplente); os representantes 

do CONSELHO TUTELAR, José Vilson da Silva (titular) e Tatiane Rosemara Petry (suplente) e os 

representantes dos PODER EXECUTIVO Ângela Marli Rusch (titular) e Ieda Freese (suplente) e 

Marcia Gabe (titular) e Marlene Gonçalves Haas (suplente) da Secretaria Municipal de Educação. Na 

sequencia os conselheiros eleitos combinam em fazer uma reunião no dia 8 de abril, às 8horas, na Sal 

dos Conselhos, para a eleição da diretoria e definir o cronograma das reuniões anuais. Prosseguindo a 

presidente Tania, coloca que os mesmos poderão continuar na reunião para acompanhar ou quem 

necessitar poderá se retirar. Todos decidem em permanecer para se inteirar no trabalho. Prosseguindo, 

analisaram as contas relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, exercício do mês de fevereiro de 2019, onde 

foram analisadas as seguintes documentações: Extrato Bancário mensal da conta do FUNDEB (nº 

14.249-2, Banco do Brasil – Agência 2768-5), referente às receitas formadoras deste fundo – FPM, 

FPE, ICMS, IPI, Lei 87/96, IPVA, ITR e o retorno conforme o nº de alunos do município; Folha de 

Pagamento de Pessoal; Demonstrativos de Execução Financeira; Quadros Demonstrativos da Receita e 

Despesa; os empenhos por fonte de recursos, as conciliações de saldo bancário, balancetes de receita, 

as transferências diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Após a aná lise 

constataram que tudo estava nos conformes e aprovaram o mês de fevereiro do ano de dois mil e 

dezenove. Foram apresentadas as prestações de contas referente a Transfer ê ncia do Programa 

Educação Infantil - Novos Estabelecimentos, composta dos demonstrativos contábeis e extratos bancá

rios, exercícios de: - 2015, saldo reprogramado do exercício anterior R$ 1.487,92, rendimentos de 

aplicações financeiras R$ 130,68, total da receita R$ 1.618,60, não foram efetuadas despesas, saldo a 

reprogramar para o exercício seguinte R$ 1.618,60; - 2016, saldo reprogramado do exercício anterior 

R$ 1.618,60, rendimentos de aplicações financeiras R$ 153,80, total da receita R$ 1.772,40, não foram 

efetuadas despesas, saldo a reprogramar para o exercí cio seguinte R$ 1.772,40; - 2017, saldo 

reprogramado do exercício anterior R$ 1.772,40, rendimentos de aplicações financeiras R$ 100,63, 

total da receita R$ 1.873,03, não foram efetuadas despesas, saldo a reprogramar para o exercício 

seguinte R$ 1.873,03, as quais foram colocadas em votação, tendo sido aprovadas por unanimidade e 

sem ressalvas, entre os conselheiros presentes. O exercício de 2018 ficou para análise da próxima 

gestão em virtude de não estar disponível no sistema para lançamento de parecer. Também foi 

apresentada a prestação de contas do Programa Transporte Escolar no Ensino Fundamental 

PNATE/2018, tendo os documentos comprobatórios da receita e despesa, demonstrativos contábeis e 

extratos bancários sido apresentados no decorrer do exercício em reuniões ordinárias, a seguir: saldo 

reprogramado do exerc í cio anterior R$ 31.247,81, valor creditado pelo FNDE R$ 170.828,67, 

rendimentos de aplicações financeiras R$ 784,59, valor total da receita R$ 202.861,07, despesa 

realizada R$ 167.995,89, saldo a reprogramar para o exercício seguinte R$ 34.865,18, a qual foi 



discutida e aprovada por unanimidade entre os conselheiros presentes. Em prosseguimento, foi 

apresentada a prestação de contas do segundo bimestre do exercício de 2019, referente ao SIOPE, 

através dos demonstrativos contábeis e relatórios do sistema referente ao FUNDEB, considerando o 

conselho que os dados refletem fidelidade à  execução dos recursos, tendo sido aprovados pelos 

conselheiros por unanimidade estando aptos para serem validados no MAVS assim que o sistema 

liberar. Iris agradece a todos os conselheiros do CACS FUNDEB que durante os dois anos 

contribuíram para com o controle social da politica pública de educação. A presidente Tania finaliza a 

reunião, agradecendo a todos pelo trabalho em equipe realizado como também ressalta que foi um 

período de muito aprendizado e ressalta que participar do conselho é de suma importância. Tania 

deseja sucesso aos novos que a partir do dia 3 de abril assumirão o CACS FUNDEB. Sendo o que 

havia a ser tratado, é encerrada a presente reunião pela presidente, e lavrada a presente ata, que após a 

leitura aos conselheiros e aprovada, é assinada por todos os conselheiros presentes. Vera Cruz, 26 de 

março de 2019.  


