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Às oito horas do dia vinte e quatro de junho de 2019, na sala de reuniões dos Conselhos Municipais, 

sito à Avenida Nestor Frederico Henn, 1645, reuniram-se os conselheiros do CACS/FUNDEB de Vera 

Cruz/RS, Márcia Olinda Brandt, José Vilson da Silva, Carlos Eduardo Mueller suplente de Everton 

Vargas Pereira, Vanuza Lara de Moura, Samara de Souza Gerhard, Daniele Elis Stoeckel, Cintia 

Piccinini, Martin Alencar da Rosa Dorneles e Márcia Beatriz Gabe. A presidente Márcia abriu a 

reunião e foi lida ata da reunião anterior a qual foi aprovada por unanimidade. 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 maio 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 análise 

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

dezenove. Chamaram para a reunião o servidor Carlos Ziani, responsável pelas prestações de contas da 

gestão para esclarecer sobre a prestação de contas referente a EI- Novos Estabelecimentos- 

Manutenção da Educação Infantil TD, no montante de R$ 1.873,03. Após a presença dele constataram 

que a mesma ainda não esta disponibilizada ao conselho ficando assim ara o próximo mês. Carlos 

lembra da importância de estarem acompanhando o transporte escolar, como relembra as questões do 

questionário que devem ser preenchidos. Carlos fala que também tem uma prestação de contas que 

deve ser emitido parecer por parte dos conselheiros no PAR- Plano de Articulações. Os conselheiros 

não conseguem acessar o mesmo. A conselheira Márcia Gabe, entra com a senha do gestor e mostra o 

que consta no PAR. Conselheiros questionam sobre a Escola que está sendo construída pela Empresa 

Kopp. Márcia Gabe explica que a obra está prevista para concluir no dia 20 de julho, e ela juntamente 

com a Coordenadora pedagógica Tania Witt estão construindo o Edital, após será encaminhada ao 

jurídico. Explica o funcionamento e a gestão da mesma será feita por uma Associação contratada 

através de licitação e o município irá repassar recursos no valor por aluno a entidade. Também diz que 

a vice-direção será feita por um profissional do município e a coordenação pedagógica será realizada 

pela Secretaria de Educação. A alimentação também será através do PNAE. Conselheiros também 

questionam sobre o nome da mesma. Márcia acha que o nome é somente provisório. Conselheiro 

Martin, pergunta a Iris se veio a relação dos brinquedos e para onde foram destinadas e demais 

questionamentos. Iris informa que o CACS  não recebeu ainda o retorno. 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. A próxima reunião ficou marcada para 22 de julho às 8horas  e no mesmo local. Vera Cruz, 

24 de junho de 2019.  


