
Ata Nº03 

  
    Reunião do Cacs Fundeb para emissão de parecer referente ao 1º trimestre de 2022 

 
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 14 horas Escola Coronel Ribeiro da 

Luz por convocação do presidente Alan Fialho da Silva, realizou-se a reunião do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social para análise e aprovação da prestação de contas do quarto trimestre 

de 2021, e outros assuntos referentes à legislação do Fundeb. Presentes os membros do Fundeb, a 

contadora Carina Aparecida Santos e os Secretários de Finanças e Orçamento, Daniel Henrique Lopes 

e de Educação, professora Aurora Marigilda da Rosa Santos. O presidente cumprimentou as pessoas 

presentes e logo em seguida nomeou a senhora Benedita Maria Fernandes Pinheiro para redigir a Ata 

desta Assembleia. Foi apresentada a prestação de contas referente ao 1º trimestre de 2022 pela 

contadora Carina Aparecida Santos. As receitas acumuladas até o final de março de 2022 somaram o 

montante de R$ 1.568.286,62. A aplicação no magistério foi de R$ 852.377,58 (54,35%) e as demais 

despesas foram R$ 139.356,76 (8,88%). Os membros do Conselho analisaram a documentação 

apresentada para emissão do parecer dos recursos recebidos.  Foram aplicados R$ 63,23% dos recursos 

provenientes do Fundeb no ano 2022. Após discussão e entendimento os membros do conselho emitiram 

parecer favorável a prestação de contas apresentada. Em seguida foi apresentada a prestação de contas 

dos recursos provenientes da parcela diferida do Fundeb, que foram previstos para serem aplicados com 

a aquisição de materiais até o dia 30 de abril de 2022, porém três empresas não cumpriram com o prazo 

de entrega, alegando a falta de matéria prima, e consequentemente não será possível aplicar o valor de 

R$ 16.300,28 até o prazo previsto com a aquisição de materiais. A Secretária sugeriu que este valor 

fosse repassado aos profissionais da educação como abono, conforme previsto na Lei 2.287/2022 do 

novo Fundeb e na lei Municipal Nº 86 de 2022 que dispõe sobre o abono aos profissionais da Educação. 

Os membros do Conselho emitiram parecer favorável ao repasse no valor de R$ 16.300,28 para os 

profissionais da Educação, distribuídos ao pessoal em efetivo exercício na competência abril 2022. Nada 

mais a tratar foi encerrada a reunião e eu, Benedita Maria Fernandes Pinheiro, secretaria dessa 

assembleia encerrei a presente ata que após ser lida deverá ser assinada pelos membros presentes. São 

Bento a Sapucaí, 27 de abril de 2022.   

 

 


