
Ata Nº 04/2022 

  
   Ata da Reunião do Cacs Fundeb para emissão de parecer referente ao 2º trimestre de 2022 

 
Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às 14 horas no auditório da Prefeitura 

Municipal de São Bento do Sapucaí, por convocação do presidente Alan Filho da Silva, realizou-se a 

reunião do Conselho de Acompanhamento e Controle Social para análise e aprovação da prestação de 

contas do segundo trimestre de 2022, e outros assuntos referentes à legislação do Fundeb. Presentes os 

membros, a contadora Carina Aparecida Santos e o Subsecretária de Finança, Kathylene da Silva 

Cesar Soares e a Secretária de Educação, professora Aurora Marigilda da Rosa Santos. O presidente 

cumprimentou as pessoas presentes e logo em seguida nomeou a senhora Simone Ferreira de Oliveira 

Torres para redigir a Ata desta Assembleia. Foi apresentada explicação sobre o funcionamento do 

Fundeb, a composição da receita e regras da distribuição da despesa. A prestação de contas referente 

ao 2º trimestre de 2022 e as informações aqui apresentadas são as mesmas que foram informadas ao 

Tribunal de Contas de São Paulo. As receitas acumuladas até o final de junho de 2022 somaram o 

montante de R$ 3.014.425,54. A aplicação no magistério foi de R$ 2.024.493,61 (67,16%) e as demais 

despesas foram R$ 301.649,15 (10,00%). Os membros do Conselho analisaram a documentação 

apresentada para emissão do parecer dos recursos recebidos.  Foram aplicados R$ 77,16% dos 

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

conselho emitiram parecer favorável a prestação de contas apresentada.  Nada mais a tratar foi 

encerrada a reunião e eu, Simone Ferreira de Oliveira Torres, secretaria dessa assembleia, encerrei a 

presente ata que após ser lida deverá ser assinada pelos membros presentes. São Bento a Sapucaí, 27 

de julho de 2022.   


