
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB -CONSELHO 
MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 

FUNDEB DO MUNICÍPIO DE BARUERI 

Aos dezesseis dias, dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-
se via Google Meet- meet.google.com/fpg-jsbt-pbp excepcionalmente devido a 
pandemia de Covid/2019, em primeira chamada, às 14h, os membros titulares, e na 
ausência destes, os suplentes, conforme agendamento em calendário prévio. Dando 
início aos trabalhos, a Presidente do Conselho  SRA. MARIA DE FÁTIMA LEITE, 
agradeceu a presença dos membros: MARLY ISABEL CAMARGO DE TOLEDO , 
SELMA DE LIMA SILVA, SORAIA VIEIRA GUEDES DE OLIVEIRA, LILIAN DANY 
MARQUES RAMPASO, ANGELA MARIA GONÇALVES LEMOS ( ausente),  
ANDREZA DOS ANJOS TEIXEIRA, JOSÉ TEODOSIO DA SILVA NETO (ausente) 
, LUIZ CARLOS DO CARMO SILVA, BRUNA APARECIDA DA SILVA( ausente) e 
JOSÉ RAIMUNDO NETO ( suplente),   ressaltou a importância da participação e 
acompanhamento de todos e iniciou a reunião prestando uma Homenagem Póstuma 
ao Conselheiro JOSÉ DE SOUZA LIMA, solicitando um minuto de silêncio pelo 
lamentável falecimento no dia ( 08/09/2021 ).  Na sequência, retomou  alguns pontos 
tratados na reunião anterior dando  as devolutivas dos ofícios protocolados  conforme 
a solicitação dos Conselheiros: 1-)  Ofício de Nº 4 -Adequações ao Relatório 
Analítico, 2-) Ofício de Nº 5 -Atendimento ao Artigo 12-A da Constituição Federal, 
inciso XI, 3-) Ofício de Nº 6 -Planilha informativa FUNDEB em Excel, 4-) Ofício de 
Nº 7 -Brevidade no encaminhamento documental ao CACS FUNDEB, 5-) Ofício de 
Nº 8 - Esclarecimentos, 6-) Ofício de Nº 9 - Solicitação de Prontuário ou Cópia, 7-) 
Ofício de Nº 10 - Adequações ao Relatório Analítico. Até o presente momento, 
obtivemos a resposta referente ao Ofício Nº 09, que condiz ao Servidor de matrícula 
funcional de Nº 10.959, cujo salário em questão discrepante na folha de pagamento, 
decorre de incorporação salarial do cargo em comissão de Superintendente 
determinada pela Portaria Nº 3847 de 09/12/2016.  Item C da pauta: Tendo em vista 
que o conselheiro titular Sr. Eduardo Yoshio Yto declinou de seu cargo – 
Representante dos Pais/Responsáveis, na ocasião, participou em caráter excepcional 
a Sra.  Lady Nara Valentim   como titular, sendo suplente dos representantes dos 
Pais/ responsáveis. Item D da pauta:  tendo em vista a desistência de alguns 
membros deste Conselho, há necessidade de se realizar uma nova composição do 
Conselho para suprir os seguintes cargos: 1 (um) suplente diretor de escola, 1 (um) 
titular representante dos pais; 1 (um) suplente representante dos pais; 1 (um) suplente 
do Conselho Municipal de Educação, 1 (um) suplente Sindserv. Ainda em tempo, foi 
proposto por um dos conselheiros e acatado por todos a elaboração de um 
questionário com dúvidas sobre a formação do fundo e aplicação do mesmo, que será 
encaminhado para o Secretário de Finanças para que o mesmo esclareça ao 
Conselho tais dúvidas. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente agradece a 
presença de todos e considera por encerrada a presente reunião, e realiza a leitura 
da ata que foi redigida pela Secretária Marly Isabel Camargo de Toledo e aprovada 
por todos os presentes. 

 



                       


