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Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e nove, às dezoito 

horas e trinta minutos reuniram-se os membros do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB em uma das salas da 

E.M.E.F Coronel Ribeiro da Luz. A reunião foi aberta pela Secretária Municipal 

de Educação, Sra. Elizabeth de Fátima Borges Frechou que iniciou com a 

apresentação do Sr. Marcos Antonio Ferreira de Oliveira, técnico de 

contabilidade do município, representando o Sr. José Benedito Salgado 

Teixeira, contador responsável pela organização das contas do FUNDEB cuja 

ausência  no início da reunião foi previamente justificada. O Sr. Marcos Antonio 

Ferreira de Oliveira iniciou falando sobre a queda do valor de arrecadação do 

município em relação ao trimestre anterior e disse ainda que a previsão  é de 

continuar decaindo. O Sr. Marcos relatou as porcentagens utilizadas para 

custeio do  Ensino e do FUNDEB, relatando o uso do fundo de 93,30% e 

dizendo que houve uma queda da receita do município que já era previsto, pois 

não há arrecadação de imposto nesse período. A Sra. Alcione de Fátima 

Stelmasçuk questionou se haverá saldo no final do ano para redistribuição para 

professores, foi lhe respondido que não será possível, pois já esta sendo 

utilizado os 64,63%. O Sr. Francisco Donizete Pereira também perguntou sobre 

os valores da planilha e o Sr. Marcos respondeu que era sobre os rendimentos 

do PAC para construção da  Escola Estadual. Neste momento  chegou o Sr. 

José Benedito Salgado Teixeira, já citado responsável pela contabilidade 

municipal e que complementou a apresentação da  planilha das porcentagens 

de prestação de contas referentes ao terceiro trimestre do ano de dois mil e 

nove, que foi aplicado com o Ensino Fundamental 25,90%, a aplicação nos 

profissionais do Magistério FUNDEB 64,63% e aplicação dos recursos 

recebidos 93,30%. Os membros do CACS-FUNDEB analisaram as planilhas 

com as prestações de contas, foi aprovado pelo Presidente do CACS o Sr. 

Francisco Donizete Pereira RG: 9.257.076 e CPF: 026.199.728-92 em comum 

acordo com os demais membros. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a 

presente ata, que após lida e aprovada foi assinada por todos os presentes. 

São Bento do Sapucaí, 21 de outubro de 2009. 

 

 


