
Ata da reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
profissionais da Educação – FUNDEB – no dia vinte e dois de abril de dois mil e vinte e 
um às 14horas pelo aplicativo Google meet. O presidente do conselho Srº Cristiano 
Moreira deu as boas vindas a todos e agradeceu a participação. Nesse primeiro 
momento da reunião chamou o Srº Cristian Danna, contador da Prefeitura Municipal 
para explicar um pouco sobre a nova lei do FUNDEB nº 14.113 de 25 de dezembro de 
2020, Cristian iniciou dando ênfase aos artigos 26 e 30 da referida Lei. Relatou que o 
artigo 26 trata da proporção não inferior a 70% dos recursos anuais para pagamento dos 
profissionais da educação básica em efetivo exercício. E que o artigo 30, aponta sobre a 
função dos conselheiros na  fiscalização e  controle referentes ao cumprimento do 
disposto no art. 212 da Constituição Federal, a fiscalização e o controle e do disposto 
nesta Lei, especialmente em relação à aplicação da totalidade dos recursos dos Fundos. 
Deixou a palavra livre para questionamentos, mas ninguém fez uso. Nessa primeira 
reunião prosseguiu com o relatório financeiro dos recursos do FUNDEB no período de 
fevereiro de 2021: saldo bancário em 31/12/2020 de R$169.058,89 (cento e sessenta e 
nove mil, cinqüenta e oito reais e oitenta e nove centavos), recursos recebidos do 
FUNDEB R$ 1.347.422,78 (Um milhão, trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e 
vinte dois reais e setenta e oito centavos), a receita de aplicação financeira de R$ 210,76 
(duzentos e dez reais e setenta e seis centavos), pagamentos efetuados foram de R$ 
748.389,99 (setecentos e quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e 
nove centavos) o saldo bancário em 28 de fevereiro de 2021 é de R$ 768.302,44 
(setecentos e sessenta e oito mil, trezentos e dois reais e quarenta e quatro centavos). As 
despesas em porcentagem com o FUNDEB; pagamento com os profissionais do 
magistério 43,10% (quarenta e três inteiros e dez décimos)e com outras despesas foi de 
7,93% (sete inteiros e noventa e três décimos). Cristian deu sequência com a explicação 
do relatório do período de março de 2021: saldo bancário em 31 de dezembro de 2020 
era de R$ 169.058,89 (cento e sessenta e nove mil, cinqüenta e oito reais e oitenta e 
nove centavos), recursos recebidos do FUNDEB R$ 1.978.880,48 (um milhão, 
novecentos e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos), 
receita de aplicação financeira de R$ 714,15 (setecentos e catorze reais e quinze 
centavos), pagamentos efetuados R$ 1.203.345,00 (um milhão, duzentos e três mil, 
trezentos e quarenta e cinco reais), saldo bancário em 31 de março de 2021 é de R$ 
945.308,52 (novecentos e quarenta e cinco mil trezentos e oito reais e cinquenta e dois 
centavos). As despesas em porcentagem do FUNDEB: 49,47% (quarenta e nove inteiros 
e quarenta e sete décimos) com pagamento dos profissionais do magistério e 7,71% 
(sete inteiros e setenta e um décimos) com outras despesas. Ele esclareceu que essas 
outras despesas seriam com reformas nas escolas, na capacitação dos profissionais da 
educação, na aquisição de equipamentos e manutenção. Construção e conservação de 
instalações de equipamentos necessários ao ensino. No mais, agradeceu aos 
conselheiros pelo convite e que está a disposição para esclarecimentos de dúvidas 
financeiras. Cristiano agradeceu sua explicação e participação. A conselheira Glaucia 
falou sobre a leitura e aprovação do novo regimento interno do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB que tem como finalidade acompanhar 
a repartição, transferência e aplicação dos recursos financeiros do FUNDEB. O 
Regimento Interno deve estar em conformidade com a nova Lei do Fundeb nº 14.113 de 
25 de dezembro de 2020 e a lei Municipal nº2177 de 16 de março de 2021 e elencar a 
finalidade, composição do conselho, o funcionamento das reuniões, da ordem dos 
trabalhos e das reuniões, função da presidência e dos conselheiros, finalizando com as 
disposições gerais. Decidiu-se que as reuniões serão mensais, pois fica mais fácil para 



analisar o relatório financeiro dos recursos do FUNDEB. O regimento Interno será 
colocado no grupo de whastsapp para leitura e possíveis ajustes e posterior aprovação. 
O presidente Cristiano agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Eu 
Assunta Gisele Manfrini Uller lavrei a presente ata que vai assinada e rubricada por 
mim, e será assinada e rubricada posteriormente pelos demais conselheiros participantes 
da reunião por vídeo chamada no aplicativo Meet. Para comprovação da reunião os 
participantes assinaram no chat com print de fotos. Esses dados estarão anexados a pasta 
do Fundeb. 
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