
ATA N° 07 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB DO 
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

            Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte um, às nove horas foi realizada uma
reunião ordinária do conselho de acompanhamento e controle social do FUNDEB de Marataízes. A
reunião  foi  realizada  virtualmente  pelo  aplicativo  meet.  Estavam  presentes  nesta  reunião  os
conselheiros:  Jasichi  Porto  Prett,  Marilda  De Paula  Furtado,  Brunella  Lemos  Da Silva,  Denise
Barbosa Noyma Vasconcellos, Thiago Dardengo de paiva, Roberta Pereira Malta, Janete Da Silva
Pires  Lhanos,  Eliane  Neto  Sales,  Mariceli  Porto  Fernandes,  Ingrid  Machado Souza  Ferreira.  A
reunião teve início com os cumprimentos da Presidente Jasichi Porto Prett e a citação de Romanos
15:02, que diz “Cada um de nos deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo”.
Apos uma breve reflexão, a presidente realizou uma a confirmação dos presentes. Em seguida a
presidente comunicou que convidou a contadora da Prefeitura Municipal De Marataízes Geovana
Fabre da Silva para a reunião, porém a mesma encontra-se recuperando do COVID. A mesma falou
sobre as respostas dos oficios que foram encaminhados para a secretária de educação Cristiane
França De Souza Ribeiro. Foi pedido para análise a folha nominal de pagamento que já se encontra
em mãos e marcaremos um dia para análise e avaliação da mesma, outro item que foi citado no
ofício diz respeito a compra do notbook ou o embolso ao professor para efetivação dessa compra. A
resposta diz que não será possível devido a lei Municipal que fala em compra. Se for repassado o
dinheiro para o professor deverá mudar  a  lei  e  isso acarretara  mais  atraso para a aquisição do
material tecnológico. O sistema do SIOPE encontra-se em reestruturação por isso não foi analisado
e aprovado as contas dos bimestres. Justificou sobre a verba da pandemia, que vem para a secretaria
de saúde e que a mesma através da comissão da pandemia atende as escolas através da secretaria de
educação. Lembrou que não é uma verba do FUNDEB por isso não tem função fiscalizadora. A
conselheira  Denise  Barbosa  Noyma  Vasconcellos  lembrou  a  necessidade  de  divulgação  dos
trabalhos do conselho para a sociedade havendo a necessidade de divulgar no site da prefeitura as
ações do conselho. A presidente disse que fará o resumo da ATA e o calendário de reuniões para que
seja  enviado  para  a  secretaria  de  governo  onde  será  divulgado.  Foi  lembrado  que  na  semana
seguinte será a semana de recesso. Que as atividades do conselho retornarão após o recesso não
tendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião, da qual eu Nathalia Cesario De Souza Silva lavrei
a presente ATA, que vai assinada por mim e pôr todos demais membros presentes.


