
 

Às dezenove horas do dia vinte e nove do mês de junho de 2021 aconteceu a reunião do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de 

Valorização dos profissionais da Educação- FUNDEB realizada virtualmente. Estavam presentes além do 

presidente Cristiano Moreira e secretária Assunta Gisele Manfrini Uller, a Srª Glaucia Pegoretti Pacher, 

Roselene Ferrari Fruet,  Carla da Cunha, Analu Regis, Sheila Fruet e Gislaine Seifert com a interprete de libras 

Emanuelle Fava. A reunião iniciou às dezenove horas com a abertura do presidente Cristiano Moreira, diretor 

da Escola básica Santo Antonio. O presidente deu boas-vindas aos participantes, procedendo a leitura da ata da 

reunião anterior e colocando-a para aprovação. A ata foi aprovada com algumas correções de ordem ortográfica 

e sintática sem acarretar problemas ao conteúdo. Na sequência foi apresentado ao grupo o relatório financeiro 

do mês corrente com as rubricas das receitas e despesas. O resumo financeiro foi assim apresentado: saldo 

bancário em trinta e um de dezembro de dois mil e vinte era de R$ 169.058,89 (cento e sessenta e nove mil, 

cinquenta e oito reais com oitenta e nove centavos); os recursos recebidos acumulados somam R$ 3.307.143,83 

(três milhões, trezentos e sete mil e quarenta e três reais com oitenta e três centavos); a receita de aplicação 

financeira foi de R$ 3.326,19 (três mil, trezentos e vinte seis reais com dezenove centavos), os pagamentos 

efetuados pela Secretaria Municipal de Educação soma R$ 2.166.766,88 (dois milhões, cento e sessenta e seis, 

setecentos e sessenta e seis reais com oitenta e oito centavos. Resta, portanto, em 31 de maio de 2021, um saldo 

bancário de R$ 1.312.726,03 (um milhão, trezentos e doze mil, setecentos e sessenta e dois reais com três 

centavos). Com estes números temos os seguintes indicadores: uma despesa de 55,21 % (cinquenta e cinco 

vírgula vinte e um por cento) com pagamento de profissionais do magistério e 10,16 (dez vírgula dezesseis) 

com outras despesas. Sabendo-se que os limites são de 70 (setenta) % com magistério e 30(trinta) % com outras 

despesas. O presidente salientou que o grupo havia solicitado uma relatório detalhado das despesas haja visto 

que não é possível acompanhar as despesas efetuadas. O conselho solicitou também uma apresentação de 

estimativa de gastos e qual plano para atingir o índice de 70 (setenta por cento) até o final do ano. A pergunta se 

dá na intenção de saber se há algum plano de aumento ou gratificação para profissionais de magistério. Não 

havendo mais nada a discutir o presidente Sr. Cristiano Moreira agradeceu a participação de todas encerrou a 

reunião às dezenove horas e cinquenta e cinco minutos (19:55). Sendo estes os assuntos tratados, eu, Assunta 

Gisele Manfrini Uller, secretária, lavrei a presente ata que segue para assinatura dos participantes. 

Rodeio, 29 de junho de 2021. 
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