
 

 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB -CONSELHO MUNICIPAL 
DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB DO MUNICÍPIO 

DE BARUERI 

 

Aos dez dias dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se  via 
Google Meet- meet.google.com/ace-wisg-nci excepcionalmente devido a pandemia 
de Covid/2019, em primeira chamada, às 14h, os membros titulares,e na ausência 
destes, os suplentes, conforme agendamento prévio em reunião do dia 20/05/2021. 
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 , SELMA 
DE LIMA SILVA, LUIZ CARLOS DO CARMO SILVA, SORAIA VIEIRA GUEDES DE 
OLIVEIRA, LADY NARA VALENTIN e SELMA DE LIMA SILVA, e ainda em tempo 
justificar a ausência do conselheiro JOSÉ TEODOSIO DA SILVA NETO, por motivo 
de intervenção cirúrgica e a ausência da conselheira LILIAN na  reunião do dia( 
20/05/2021) por motivo de saúde . Ressaltou a importância da participação e 
acompanhamento de todos no  processo de estudo  do Regimento Interno do NOVO 
FUNDEB, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133 de 25/12/2020 e da Lei 
Municipal Nº 2811, na   retomada de alguns pontos tratados na reunião anterior 
realizada em 20/05/2021 conforme a pauta a : 1-) Conforme solicitação , foram 
indicados os 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal para a composição 
do Conselho do Fundeb , em cumprimento ao Disposto na Lei 14.133 de 25/12/2020 
nas instruções do Inciso IV dos Artigos 33 á 35 , que estavam faltando para compor 
o Conselho são: Titular Andreza Anjos e Suplente: Patrícia Pereira; 2-) O Regimento 
Interno do CACS / Fundeb Barueri, aprovado em 20/05/2021 foi publicado no Jornal 
Oficial de Barueri em 09/06/2021; 3-)  Os membros titulares Eduardo Yoshio Yto( 
representante dos pais) e Olavo Jurevicius ( representante dos diretores) solicitaram 
a saída permanente do Conselho. Assumirão a partir da presente data os membros 
suplentes: Lady Nara Sousa Costa Valentim ( representante dos pais) e Soraia Vieira 
Guedes de Oliveira ( representante dos diretores). Em data a ser definida,  haverá 
uma eleição conforme a legislação para eleger dois suplentes para recompor o 
referido conselho; 4-) Conforme verificação na Conta do Banco do Brasil  foram 
realizados os seguintes repasses federais: Março /2021 - 45.685.750,86 , Abril /2021 
-   25.484.362,75, Maio/2021 -    29.024.449,86, 5-) Momento de estudos : Regimento 
Interno do CACS/ Fundeb Barueri, 6-) Com  o  intuito de tornar   as reuniões  públicas 
e transparentes,  ficou acordado entre os conselheiros que no período pandêmico as 
reuniões realizadas via meet, sejam gravadas e divulgadas  no Portal da Educação, 
7-) Publicar no Jornal Oficial de Barueri, o calendário de reuniões ordinárias do 
Cacs/Fundeb do município  Barueri. 

                                                                                   Barueri, 10 de Junho de 2021.     

 

 


