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ATA  DA 4ª  REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ACOPANHAMENTO  E  CONROLE  SOCIAL  DO FUNDEB – 

BIÊNIO 2020-2021 

 

Ao 25 do mês  de Fevereiro de 2021 , deu início as 09:30 horas  a primeira reunião ordinária do Conselho de 

Acompanhamento  Social do  FUNDEB (  CACS FUNDEB), quórum simples  onde estava a ,  conselheira   

Irenilva Silva de Andrade (titular) , Thais Lucila André Jaques  (Titular), Miriam da Cruz (suplente), Ana 

Carolina Vieira de Miranda (titular ) e Marinei dos Santos Santana Valleijo  (titular) , Valeria Gomes Barbosa 

(titular) para tratar da seguinte pauta . 

1) Leitura e aprovação da  Ata da 3ª reunião ordinária no dia 09 de Fevereiro de 2021.  

2) Fora feito votação para função de vice presidente do CACS FUNDEB, onde foi eleita a conselheira 

Thais Lucila André Jaques 

3) Fora feito ofícios solicitando novamente a Secretaria da Fazenda e Secretaria de Administração  que 

estão pendentes, bem como, documentos  referentes a  prestação de contas referentes a Novembro 

e Dezembro de 2020 ,razão financeira, extrato e relatório analítico , notas fiscais, folhas de 

pagamentos detalhadas , relação de funcionários comissionados , readaptados .Registrando que 

ainda não foram entregues ao CACS FUNDEB desde o ano de 2020 esses documentos supracitados . 

4) Fora feito ofícios a Secretaria da Fazenda e Secretaria de Administração  solicitando razão financeira, 

extrato e relatório analítico , notas fiscais, folhas de pagamento detalhadas referentes a Janeiro e 

Fevereiro de 2021. 

5) Fora feito ofício e entregue a Secretaria de Educação referente a reembolso de despesa e 

deslocamento dos conselheiros, conforme Capítulo VIII art 39ª do Regimento Interno CACS FUNDEB , 

com cópia de lista de presença referentes aos dias 12 e 28 de Janeiro de 2021 e 09 de Fevereiro de 

2021. 

6) Fora feito ofício ao Prefeito de Seropédica solicitando uma reunião com os conselheiros do CACS 

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 colegiados às 12:30hs 

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. 

 


