
ATA N° 16 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB DO 
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

            Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte dois, às oito horas e
trinta foi realizada uma reunião ordinária do conselho de acompanhamento e controle
social do FUNDEB de Marataízes. A reunião foi realizada na Secretaria Municipal de
Educação.  Estavam  presentes  nesta  reunião  os  concelheiros:  Jasichi  Porto  Prett,
Marilda De Paula Furtado, Denise Barbosa Noyma Vasconcellos, Thiago Dardengo
de paiva, Mariceli Porto Fernandes, Ingrid Machado Souza Ferreira, Márcia Maria
Silva Peixoto. A reunião teve início com os cumprimentos da Presidente Jasichi Porto
Prett logo após apresentou o relatório do PNATE, que já foi lançado no sistema, mas
ainda não está liberado para aprovação. A verba do PNATE é investido nas rotas do
interior,  a  presidente  explicou  a  dificuldade  do  transporte  escolar  que  o  governo
federal investe 2% no trasporte escolar do municipio. Ainda foi citado pela Presidente
que o Município de Marataízes vai passar a receber a verba do VAAT, que é uma
verba de complementação.  O VAAT não é  incorporado dentro  do FUNDEB,  não
precisando haver reuniões para aprovação. Foi apresentado os relatórios de prestação
de contas dos recursos da educação do RREO relativo ao SIOPE para confronto das
informações  e  aprovação  do  quinto  e  sexto  bimestre  de  2021.  Foi  analisado  e
conferido os dados pelos conselheiros e foi aprovado por unanimidade as contas do
quinto e sexto bimestre, a aplicação do quinto para o sexto teve um aumento de 2%.
Sendo assim foi aprovado e conferido todos os bimestres de 2021 para ser enviado o
relatório anual ao Tribunal de Contas. Não tendo mais nada a tratar deu por encerrada
a reunião na qual eu Nathalia Cesario de Souza Silva lavrei a presente ata na qual vai
por mim e todos os presente assinada. 


