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ATA Nº 113/2017 

Ao primeiro 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, 

Débora Cristina Dick, Eliana Isabela Braun Finger, Jorge Backes, Marlete Najulia Fischborn, Sônia 

Regina Thomas, Karen Ediane Wachter Garcia, Denis Regis de Carvalho 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, informou que foi 

procurada por Afonso Wagner, para solicitar transporte escolar para sua filha, de Alto Dona Josefa 

até a escola. Segundo o conselheiro Jorge, é difícil o acesso de ônibus pelo acesso até Alto Dona 

Josefa até a estrada principal. Informou também que  a distância do referido trajeto até a escola é 

inferior a 2 km (dois quilômetros). Os membros concordaram que Meiriele Endler acompanhará o 

trajeto do transporte escolar da rota referente a Linha Ferraz até Dona Josefa, para verificar a 

conduta do motorista e dos alunos, em razão de comentários que ocorreriam pequenos furtos entre 

os alunos.  Após, 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 junho 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, 01 de agosto de 2017. 

 


