
ATA NÚMERO 07/2009 – (CACS - FUNDEB) 

Às dezesseis horas do dia vinte e dois de julho de dois mil e nove, reuniu-se 
em uma das salas da EMEF “Cel. Ribeiro da Luz”, por convocação da suplente 
da Secretária Municipal da Educação e Cultura, a senhora Érika Griskonis 
Malaquias Santos, os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle 
Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (CACS-FUNDEB). A reunião foi 
aberta pela já citada representante da Secretaria Municipal de Educação que 
ressaltou sobre a importância do conselho ser atuante e depois falou sobre a 
alteração da lei número 1632, digo, 1.262 (um mil duzentos e sessenta e dois) 
de 13 de março de 2007 que dispõe sobre a criação do CACS-FUNDEB que 
seria então constituído por dez membros e a partir do decreto de número 
1.345, (um mil trezentos e quarenta e cinco) de treze de março de dois mil e 
nove passou a ser constituído por onze membros titulares, acompanhados de 
seus respectivos suplentes, sendo a partir deste decreto, dois representantes 
da Secretaria Municipal de Educação indicados pelo Poder Executivo 
Municipal. A senhora Érika apresentou a nova Secretária Municipal de 
Educação a senhora Elizabeth de Fátima Borges Frechou e sua assessora a 
senhora Fernanda Costa Prado Ferreira que farão parte deste conselho. Foi 
lembrado também que deverá ser corrigido a composição da mesa que 
acompanha as reuniões do informado Conselho, fazendo se a alteração da 
secretária eleita a senhora Lidiane da Silva César Gonçalves pelo nome da 
senhora Fernanda Costa Prado Ferreira. A palavra foi passada ao contador 
responsável pela organização da conta do FUNDEB, o senhor José Benedito 
Salgado Teixeira, responsável pela Contabilidade Municipal e que disse que 
deveria ser providenciado um novo decreto com a indicação deste novo 
membro que representará a Secretaria Municipal de Educação. Depois ele 
apresentou aos membros presentes a planilha de prestação de contas do 
segundo trimestre e explicou a todos que o percentual de sessenta por cento 
só é concluído no dia trinta e um de dezembro de cada ano. Depois a 
professora Alcione pediu alguns esclarecimentos ao Senhor Benedito Teixeira 
a respeito das prestações de contas do ano de dois mil e oito e foi orientada 
pelo mesmo a solicitar esses dados por escrito ao setor de contabilidade 
municipal. O Senhor Benedito também disse que os gastos referentes ao 
Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e os referentes à Educação Especial ainda 
permaneciam junto aos gastos da Educação Infantil e que precisaria ser 
separados, e continuou esclarecendo que os recursos que compõe o FUNDEB 
são depositados nos dias dez, vinte e trinta de todo mês. O Senhor Benedito 
Teixeira também salientou que todos os gastos precisam ser devidamente 
classificados dentro dos sessenta e ou dos quarenta por cento que a lei permite 
para que não haja a “grosa de despesas”, ou seja, a desclassificação por uso 
indevido dos recursos, feita pelo Tribunal de Contas e que pode ainda haver 
por isso a possibilidade de a conta ser reprovada pelo mesmo. Os membros do 



CACS-FUNDEB também solicitaram ao Senhor Benedito Teixeira a 
disponibilização de um extrato mensal para que haja um melhor controle das 
contas por eles. O senhor Benedito Teixeira também falou sobre como funciona 
a arrecadação do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias, o ICMS, e 
orientou aos membros representantes da educação para que pudessem fazer 
algum tipo de trabalho que possibilitasse a conscientização das crianças e de 
outras pessoas para que peçam aos comerciantes no momento da compra a 
Nota Fiscal Paulista, não só como um ato de exercimento da cidadania, mas 
também visando ao futuro aumento de arrecadação e assim conseqüente 
aumento dos recursos e dos repasses ao FUNDEB que terá maiores fundos 
para ser aplicados. Alguns membros também comentaram sobre a 
necessidade de uma reforma para melhorar a qualidade acústica da quadra 
esportiva da “EMEB Cel. Ribeiro da Luz” que após ser coberta tornou-se um 
local não adequado para permanência e prática de esportes uma vez que o 
barulho não tem por onde sair e ecoa muito forte nos ouvidos das crianças, 
causando inclusive dores de cabeça nos que ali freqüentam por um curto 
período de tempo. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata por 
mim Érika Griskonis Malaquias Santos, que após lida e achada conforme foi 
por todos assinada. São Bento do Sapucaí, 22 de julho de 2009. 

 

 

 


