
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e dez, às dezessete 

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

Acompanhamento e Controle social do FUNDEB, em uma das salas da 

EMEF Coronel Ribeiro da Luz. A reunião foi aberta pela Secretária 

Municipal de Educação e Cultura, Sra. Elizabeth Borges Frechou, dizendo 

sobre o objetivo da reunião, que era para apresentação dos valores  

aplicados de recursos do FUNDEB no 4º trimestre de 2009. O Sr. Benedito 

Teixeira iniciou dizendo da importância da reunião sobre a prestação de 

contas apresentada e que em 2009 a receita teve um acréscimo de 5,29% 

em relação ao mesmo período de  2008;  enquanto que o gasto com 

profissionais do magistério o índice alcançado foi de 71,01%, incluídos 

professores do ensino infantil e do ensino fundamental, e que foi em razão 

das alterações salariais ocorridas no exercício de 2009. O Sr. Benedito 

Teixeira nos disse que esses índices estão de acordo com o que o Tribunal 

de Contas determina, ou seja, o gasto com o mínimo de 60%. O Sr. 

Benedito Teixeira nos disse que chegamos à 85,18% a aplicação dos 

recursos recebidos do FUNDEB para pagamento de professores,  

profissionais e pessoal de apoio do magistério e que no mesmo período em 

2008, tínhamos o gasto de 77,76%, uma diferença de 17%, uma diferença 

grande apenas em um ano. O Sr. Benedito Teixeira nos disse que na 

elaboração do PPA foi previsto um aumento de 5% ao ano até 2013 e 

também  apresentou à todos que o recurso próprio chegou a 25, 78% em 

2009, atingindo a porcentagem esperada para uso na Educação, que o 

mínimo é de 25%. Os membros do CACS -  FUNDEB presentes ouviram, 

analisaram e aprovaram as planilhas apresentadas. Nada mais havendo a 

tratar, foi lavrada a presente ata por mim, membro deste Conselho, 

Elizabeth Borges Frechou, que após lida e aprovada foi assinada por todos 

os presentes. São Bento do Sapucaí, 25 de janeiro de 2010. 


