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Às oito horas do dia 30 de março de dois mil e vinte, reuniram-se em reunião ordinária os conselheiros 

do CACS/FUNDEB de Vera Cruz/RS, na plataforma virtual os seguintes conselheiros titulares e 

suplentes: Daniele Elis Stoeckel, Cíntia Piccinini e sua suplente Raquel Duarte; Ângela Marli Rusch e 

sua suplente Ieda Freese, Marcia Gabe e sua suplente Marlene Gonçalves Haas, Pais: Martin Alencar 

da Rosa Dorneles e sua suplente Inamara Da Silveira Brandenburg, Gislaine Raquel Padilha, Liane 

Maria Brustolin Pergher suplente de Vanuza Lara de Moura, Márcia Olinda Brandt e sua suplente 

Jovana de Carvalho, Lucas Patrick dos Santos Gonçalves e sua suplente Marlene Viana Brizolla, 

Everton Vargas Pereira e seu suplente Carlos Eduardo Muller e, Samara de Souza Gerhard e seu 

suplente Bruno Pretto Flores. A presidente Márcia iniciou a reunião saudando os presentes, explicando 

devido a situação de calamidade pública devido a pandemia do Coronavírus a reunião será de forma 

virtual. Questionou a todos presentes no grupo da plataforma virtual se leram a ata da reunião anterior 

e analisaram os documentos disponibilizados no dia 25 e 26 de março, pelo whatsapp e pelo e-mail. Os 

documentos disponibilizados foram: Balancete da despesa do mês de janeiro e fevereiro, balancete da 

receita do mês de janeiro e fevereiro, empenhos por fonte de recursos pagos, extratos bancários, razão 

de contabilidade, extratos de investimentos da conta, Planilha de Demonstrativo dos Recursos 

Recebidos e sua Aplicação do FUNDEB, todos os documentos são referente ao s meses de janeiro e 

fevereiro. O conselheiro Everton disse que o empenho que ele havia questionado e tinha uma dúvida já 

foi esclarecido e conferido com a nota e esta tudo conforme. Márcia, a presidente coloca em 

apreciação a ata e as contas relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, exercício dos meses de janeiro e fevereiro 

de 2020. Os dados que foram analisados e conferidos, estando de acordo com a execução, serão 

confirmados pela presidente no sistema assim que estiver disponibilizado o Período de referência do 1º 

bimestre de 2020, junto ao FNDE/SIOPE para emitir o parecer do Módulo de Acompanhamento e 

Validação do SIOPE MAVS. Dos onze conselheiros titulares nove se manifestaram que estava tudo 

certo e duas representações não se manifestaram, sendo assim o Período de referência do 1º bimestre 

de 2020 do FUNDEB e a ata anterior foram aprovados entre os conselheiros presentes na plataforma 

virtual. Também é informado a todos os conselheiros que houve a substituição dos representantes do 

Conselho Tutelar, sendo o titular Lucas Patrick dos Santos Gonçalves e suplente Marlene Viana 

Brizolla. Os conselheiros irão assinar o livro de presença assim que retomarem as atividades de forma 

presencial. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata, que 

após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Vera Cruz, 30 de março de 2020.  

 


