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Ao vinte e dois dia do mês de agosto de dois mil e dezessete, às oito horas, é realizada a reunião 

ordinária, na Sala dos Conselhos Municipais de Vera Cruz – RS, na Avenida Nestor Frederico Henn 

nº 1645, com a presença dos seguintes membros do Conselho Municipal de Acompanhamento, 

Controle Social, Comprovação e Fiscalização dos Recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério: Tânia Marli Cruz Eichwald, 

Ediles Lopes de Melo, Dalton Zart suplente de Débora Cristina Dick, Viveane Pinheiro dos Santos e 

sua suplente Sônia Regina Thomas,   Eliana Isabela Braun Finger, Rosimeri Bohnen suplente de 

Jorge Backes, Marlete Najulia Fischborn, Paulo Cesar da Silva e  Meiriele Endler. A presidente, 

Tânia Marli Cruz Eichwald, saudou os presentes e solicitou a leitura da ata anterior que foi 

aprovada por unanimidade pelos conselheiros presentes. Na sequencia Tânia juntamente com os 

conselheiros organizaram um cronograma para acompanhar algumas rotas do transporte escolar, 

onde Tania e Rosimeri irão acompanhar na região sul e Meiriele Endler acompanhará o trajeto do 

transporte escolar da rota referente a Linha Ferraz até Andreas. As demais rotas serão definidas na 

próxima reunião. Os conselheiros fizeram a conferência dos professores pagos com recursos do 

FUNDEB, com suas respectivas escolas onde estão lotadas. Após, conferido e esclarecidas as 

dúvidas com os técnicos do setor administrativo do município, as listagens observaram que a 

mesma está de acordo com o que está estabelecido pela legislação. Na sequencia, a Presidente, com 

os conselheiros analisaram os empenhos por fonte de recursos, as conciliações de saldo bancário, 

balancetes de receita, as transferências diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, 

referente ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, Transferência FNDE/PNATE, do 

Ensino Médio, Ensino Fundamental e Educação Infantil, como os empenhos e as notas fiscais 

referente ao mês de julho. Após a análise constataram que tudo estava nos conformes e aprovaram o 

mês de julho do ano de dois mil e dezessete. Sendo o que havia a ser tratado, é encerrada a presente 

reunião pela Presidente, e lavrada a presente ata, por mim, Débora Cristina Dick, secretária, que 

após a leitura aos conselheiros e aprovada, é assinada por todos os conselheiros presentes. Vera 

Cruz, 22 de agosto de 2017. 

 


