ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB -CONSELHO
MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DO
MUNICÍPIO DE BARUERI

Aos vinte e dois dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se em
uma das dependências da Prefeitura Municipal de Barueri, em primeira chamada, às
14H00, os membros titulares, para tratar com o Departamento de Finanças
esclarecimentos referentes ao recurso do FUNDEB e qual destino dessa verba
dentro do município de Barueri, conforme solicitação dos conselheiros e deliberado
pela Sra. Presidente, a convocação foi estabelecida e enviada via MSG em grupo
próprio devido a urgência das tratativas. Dando início aos trabalhos, a Presidente do
Conselho SRA. MARIA DE FÁTIMA LEITE, agradeceu a presença dos membros :
JOSÉ DE SOUZA LIMA, LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO, MARLY ISABEL
CAMARGO DE TOLEDO, OLAVO JUREVICIUS, SELMA DE LIMA SILVA, LUIZ
CARLOS DO CARMO SILVA, o Sr. Secretário de Finanças GUSTAVO CÉSAR, a
Sra. SIMONE CASSIANO DE LIRA ALENCAR coordenadora da contabilidade e
LÉIA ALVES CÉSAR assessora, ressaltando a importância da participação e
acompanhamento de todos ao que tange os recursos do NOVO FUNDEB. No
momento oportuno, os membros presentes realizaram os questionamentos em
relação à proveniência do recurso do FUNDEB no município , e o Sr.Secretário
informou que a verba é proveniente da arrecadação de impostos que geram um
montante que se destina à UNIÃO e que posteriormente é redistribuída aos
municípios conforme o número de alunos matriculados. Esclareceu também que hoje
no município de Barueri, 100% da verba é destinada a folha de pagamento a todos
os segmentos envolvidos na educação, e as obras e manutenções das escolas são
realizadas com recursos erários do próprio município.Sendo estes os maiores
questionamentos em relação aos recursos entendemos que foram tiradas as dúvidas
dos conselheiros, foi questionado ainda, sobre o prazo de análise dos relatórios
trimestrais e ficou definido que será encaminhado até o dia 15 (quinze) do mês em
questão e o prazo até dois dias antes do término do mesmo mês para leitura e
aprovação dos relatórios. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente MARIA DE
FÁTIMA LEITE, agradeceu as informações prestadas pela Secretaria de finanças e
todos os participantes, o Secretário Gustavo César se colocou à disposição para
qualquer outro esclarecimento necessário e na sequência deu por encerrada a
reunião e a ata segue assinada pela Presidente , demais membros e participantes da
reunião. Barueri, 22 de abril de 2021.

