
ATA N° 08 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB DO 
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

            Aos seis dias do mês de Agosto de dois mil e vinte um, às quatorze 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,
Thiago  Dardengo  de  Paiva,  Janete  Da  Silva  Pires  Lhanos,  Eliane  Neto  Sales,  Ingrid
Machado Souza Ferreira,  Ana Beatriz Rangel da Silva, Marluce Garcia Ferreira Aranha,
Robson da Silva Duarte. A reunião teve início com os cumprimentos da Presidente Jasichi
Porto Prett que citou Provérbios 16:4 onde diz: “O Senhor faz tudo com um propósito”, em
seguida foi feito uma breve reflexão entre os conselheiros a respeito do mesmo. Disse ainda
que  o  SIOPE  está  em  processo  de  elaboração.  Logo  após  a  Presidente  lembrou  aos
Conselheiros que o CACS/FUNDEB possui uma sala dentro da Secretaria Municipal de
Educação. Ficou acordado após entrevista com os Conselheiros presentes, que a próxima
reunião  que  acontecerá  em  setembro,  será  presencial.  Com  todo  o  cuidado  do
distanciamento e protocolo, O segundo ponto de pauta foi a análise da folha de pagamento
que ainda não foi feito, devido algumas dificuldades que a pandemia tem nos permitido
passar. A presidente citou que a Secretaria Municipal de Educação tem um auditório, que
pode ser usado, respeitando o distanciamento, para a análise da folha. A mesma dividiu o
colegiado em dois grupos menores, onde trabalharão nos dias dezoito no horário da manhã;
a partir das oito horas e trinta minutos e no dia vinte e cinco no horário da tarde; às quatorze
horas  e  trinta  minutos.  Nesta  reunião a  Presidente  convidou a Giovana Fabre  da Silva,
contadora da Prefeitura Municipal de Marataízes, responsável pela distribuição do dinheiro
do Fundeb que chega ao Município. Para falar de como tem sido essa movimentação, a
Giovana lembrou que hoje, todo o dinheiro do Fundeb tem ido para a folha de pagamento.
Que  ela  teria  uma  novidade  a  nos  falar,  que  seria  o  VAAT.  Um complemento  para  a
Educação Infantil.  Explicou que dessa verba, cinquenta por cento aplicado na Educação
Infantil  e quinze por cento seria de investimentos, equipamento ou obras.  Houve outros
esclarecimentos  e  a  mesma,  deixou  claro  que  está  a  disposição  para  quaisquer
esclarecimentos do Conselho. Não tendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião da qual eu
Nathália Cesário De Souza Silva lavrei a presente ATA, que vai assinada por mim e pôr todos
demais membros presentes.




