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ATA DA ORDINÁRIA NOVA GESTÃO DO CONSELHO 

CACSFUNDEB 2021-2022   
 

Aos vinte e dois de julho de dois mil e vinte e um reuniram-se, às 10 horas, de 

forma “presencial” salão monteiro lobato na Sede da Secretaria Municipal de 

Educação. Estavam presentes os conselheiros da atual gestão 2021/2022 em 

conformidade o disposto na Lei Municipal nº 2.547, de 03 de março de 2021 em 

cumprimento do disposto na Emenda Constitucional nº. 108/2020 e da Lei Federal 

nº. 14.113/2020. Estavam presentes nesta reunião os membros do Conselho 2021: 

Poder Executivo Municipal: Titular: Luciana Fernandes de Souza, RG nº 

32.419.075-X e, Suplente: Rúbia Moreira Costa, RG nº 32.741.857-6. Titular: Mario 

Luiz da Silva, RG nº 14.771.242-7; Titular: Edson Santos de Carvalho – RG: 

23.805.757-4; Titular: Débora Regina Gonçalves Galter - RG: 30.508.160-3; 

Suplente: Claudia Regina Ivanov – RG: 44.029.706-0. Titular: Newton Andrade de 

Macedo, RG nº 18.833.644 Titular: Célia Maria Ambrosio Eberl – RG: 22.603.045-3 

e, Suplente: Débora Lopes Fernandes – RG: 99.917.506. Titular: Júlio Carlos 

Marques da Silva – RG: 11.660.841-9. Seguido com a reunião os conselheiros 

deram início aos trabalhos, conferindo as folhas de pagamento, ficando 

atentos à conferência dos dados apresentados no memorando 83/2021 - 

SEFAZ - Seção de Contabilidade da Fazenda, documento comprobatórios 

(ordens de pagamento). E a folha de pagamento referente ao 2º trimestre 
(abril, maio e junho) as OP 4.876/2021 e 4.842/2021 - Planilhas (00372; 00380; 

e 00384) de Folha de Pagamento dos meses de abril, maio e junho de 2021 e as 

OP nº 4.220/2021; 4.221/2021; 4222/2021; 5.749/2021; 5.748/2021; 5.747/2021; 

7.314/2021; 7.312/2021; 7.313/2021 – repasse ao CARAGUAPREV. Esclarecendo 

que as planilhas e as Op foram enviadas por e-mail pela Secretaria Municipal da 

Fazenda. Não havendo nada a oporem aos documentos apresentados, todos 

concordam em emitir o “Parecer favorável”, é assinado por todos os 

conselheiros presentes nesta Reunião. Estava presente a reunião o Sr. 
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Alessandro Barbosa Ribeiro, fez uma breve explicação aos presentes acerca da 

arrecadação do FUNDEB em relação ao primeiro e segundo trimestres dos 

exercícios anteriores, 2019 e 2020; o FUNDEB tem apresentado valor de repasse 

historicamente maior, e atualmente já se encontra em 65% de execução em 

relação ao valor total previsto na LOA 2021. Também pontuou o estorno realizado 

pelo FNDE em 31/05/2021, no valor total de R$ 647.676,80 que foi justificado pelo 

órgão como resultado de correção nos cálculos utilizados até o momento. Além 

disso, o Sr. Alessandro explicou aos membros do conselho sobre a aplicação da 

verba do FUNDEB entre os 70% mínimos destinados à Remuneração dos 

Profissionais da Educação e os outros 30% destinados às demais despesas, que 

são realizados por eixo de ensino: EMEF, EMEI e CEI. O Sr. Alessandro 

apresentou os valores executados no primeiro e segundo trimestres, separados 

por eixo de ensino e mês. O município aplica no momento em média 93.2% do 

valor arrecadado dentro dos mínimos 70% destinados à remuneração, e em média 

6.8% nas demais despesas Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a 

reunião e esta ata, que foi por mim, Marinalva S. C. Billa redigida e conferida pela 

Presidente do Conselho Júlio Carlos Marques da Silva, após lida e aprovada, será 

assinada pelos presentes. Caraguatatuba, 22 de julho de 2021. 


