CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL,
COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
CACS FUNDEB VERA CRUZ - RS
ATA Nº156/2020
Às oito horas, do dia 18 (dezoito) de dezembro de 2020 (dois mil e vinte), reuniram-se em reunião
ordinária os conselheiros do CACS/FUNDEB de Vera Cruz/RS, os seguintes conselheiros titulares e
suplentes: Cíntia Piccinini, Ângela Marli Rusch, Marlene Gonçalves Haas suplente de Marcia Gabe,
Martin Alencar da Rosa Dorneles e sua suplente Adriana da Silveira, Gislaine Raquel Padilha, Leila
Daiana da Silva Nunes, Márcia Olinda Brandt, Lucas Patrick dos Santos Gonçalves e Everton Vargas
Pereira. A presidente, Márcia saúda os presentes e inicia a reunião colocando em apreciação a ata nº155.
Os conselheiros aprovam por unanimidade a ata. Prosseguindo, Márcia coloca em apreciação os
seguintes documentos disponibilizados: Balancete da despesa do mês de novembro, balancete da receita
do mês de novembro, relação de empenhos por fonte de recursos pagos, extratos bancários/conta atual
do cliente, 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 mês de
novembro. Os conselheiros confirmam que analisaram os documentos citados. Prosseguindo, questiona
se há algo para comentar e/ou questionar a partir da análise realizada em relação a documentação
apresentada referente aos recursos do mês de novembro. Os conselheiros aprovam por unanimidade as
contas relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB, exercício do mês de novembro de 2020. Na sequência a
presidente Marcia, relata sobre o que foi respondido no “Questionário Censo Escolar da Educação
Básica”, da CGU, referente ao ano de 2019, onde se constatou que o conselho não tinha nada
arquivado referente e nem nas atas constava algo, portanto referente ao ano de 2020 seria importante de
termos registrados os seguintes itens referente ao censo de 2020 por escola, tais como número de alunos
por série, número de professores por turma e sua formação, existência de aluno considerado pessoa com
deficiência, turno de funcionamento. Marlene relata que a portaria ampliou o prazo de realização do
Censo 2020, acredita que não teve nenhuma alteração conforme o enviado por e-mail para a Marcia, a
presidente um tempo atrás. Sobre os dados se poderia imprimir para ter no CACS. Marlene se prontifica
em acessar as planilhas e deixar cópia para o CACS. Marlene ainda ressalta que conferiu os dados com
os recursos que vem do governo federal e a princípio estavam corretos. Na sequencia, Marcia, propõe
para atender a solicitação do conselheiro representante de pais para as reuniões retornarem nas
segundas-feiras novamente. Todos concordam somente o conselheiro Everton, a princípio irá depender
como ficará para o ano de 2021 quanto a pandemia. Para finalizar Marcia agenda a próxima reunião para
o dia 25 de janeiro de 2021, às 8h, onde estará em pauta o MAVS referente ao quinto bimestre e a
prestação de contas anual de 2020. Iris lembra ainda que tem a prestação de contas referente ao ano de
2019 que o CACS não teve acesso devido ao decreto federal referente ao Covid-19. A presidente
agradece a todos e todas pelo empenho no decorrer do ano, desejando um abençoado Natal e um
próspero Ano novo. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada, da qual se lavrou a presente ata, que após
lida e aprovada será assinada pelos presentes. Vera Cruz, 18 de dezembro de 2020.
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