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ATA  DA 1 º  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO  E  CONROLE  SOCIAL  

DO FUNDEB – BIÊNIO 2020-2021 

 

Aos 12 dias do mês  de Janeiro de 2021 , deu início as 09:30 horas  a primeira reunião ordinária do 

Conselho de Acompanhamento  Social do  FUNDEB ( CACS FUNDEB), quórum simples  onde estavam 

a presidente Monica  Luciana Ferreira Macedo Araújo  ,  conselheira   Irenilva Silva de Souza 

Cardoso (titular) , Thais Lucila André Jaques  (suplente), Valéria Cristina Batista Gonçalves 

(suplente), Ana Carolina Vieira de Miranda assessora do Secretário de Educação Marciel Falcão e  

Luiza Aparecida dos Santos Santos (ex conselheira )para tratar da seguinte pauta: 

1) Nomeação como 1 ª secretária do (CACS FUNDEB) do egrégio colegiado a conselheira Thais 

Lucila André Jaques  

2) Foi comunicado a assessora do Secretário de Educação, Ana Carolina Vieira de Miranda, que 

os membros que não fazem mais parte do CACS FUNDEB devem ser desvinculados do 

sistema e ser solicitada nova indicação. 

3) Fora feito novos ofícios à Secretaria de Administração, Secretaria da Fazenda e Secretaria de 

Educação solicitando  documentos  referentes a  prestação de contas dos meses de 

novembro e dezembro de 2020 ,razão financeira, extrato e relatório analítico , folhas de 

pagamentos detalhadas , relação de funcionários comissionados e readaptados e notas 

fiscais . Registrando que ainda não foram entregues ao CACS FUNDEB desde o ano de 2020 

esses documentos supracitados 

4) A presidente do CACS FUNDEB Monica Luciana Ferreira Araujo e a conselheira Irenilva Silva 

de Souza Cardoso compareceram à Secretaria de Administração e as mesmas foram 

orientadas para que fosse feito ofício para o procurador geral do município relatando a GM, 

gratificação por mérito, de alguns diretores. 

5) Fora feito ofício ao Procurador geral do Município sendo informado sobre a GM de alguns 

gestores escolares que não podem ser pagos com recursos do FUNDEB . 

Nada mais havendo a tratar e agradecendo a presença de todos , a presidente Monica Luciana 

Ferreira Araujo  deu por encerrada a presente reunião do egrégio colegiado às 13:30hs 

E  eu, Thais Lucila André Jaques, secretária  desse conselho, redijo e subscrevo-me a  presente para 

que seja lida e assinada posteriormente em sessão específica pelos  demais presentes colegiados. 

 


