Ata da reunião presencial 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 sete de maio de
dois mil e vinte e um às 15h 30 min na Secretaria de Educação. O presidente do
conselho Srº Cristiano Moreira deu as boas vindas a todos e agradeceu a participação.
Iniciou com a aprovação e assinatura da última ata e do Regimento Interno. A
conselheira Glaucia comentou que conforme o Regimento Interno, no artigo 24 que o
Poder Executivo terá que disponibilizar no site da prefeitura todas as informações
atualizadas dos encontros dos Conselheiros, tais como: atas, decreto de nomeação,
relatórios, pareceres e documentos produzidos em reuniões. Também será criado um email como forma de canal direto com os conselheiros do FUNDEB e inserido no site.
Cristiano prosseguiu a reunião com o relatório financeiro dos recursos do FUNDEB no
período de abril de 2021: saldo bancário em 31/12/2020 de R$169.058,89 (cento e
sessenta e nove mil, cinqüenta e oito reais e oitenta e nove centavos), recursos recebidos
do FUNDEB R$ 2.634.192,22 (Dois milhões, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e
noventa e dois reais e vinte e dois centavos), a receita de aplicação financeira de R$
1.580,59 (Um mil reais, quinhentos e oitenta reais e cinqüenta e nove centavos),
pagamentos efetuados foram de R$ 1.642.250,59 ( Um milhão, seiscentos e quarenta e
dois mil, duzentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos) o saldo bancário em
30 de abril de 2021 é de R$ 1.162.581,11 ( Um milhão, cento e sessenta e dois mil,
quinhentos e oitenta e um reais e onze centavos). As despesas em porcentagem com o
FUNDEB; pagamento com os profissionais do magistério 53,01% (cinquenta e três
inteiros e um décimo) e com outras despesas foi de 8,20% (oito inteiros e vinte
décimos). 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, após a leitura e aprovação na próxima reunião.
Esses dados estarão anexados a pasta do Fundeb.
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