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Aos vinte e cinco dias  do mês de agosto de dois mil e vinte e um, reuniu-se o 

Conselho Municipal  de Acompanhamento e Controle social do FUNDEB do 

Município de Biguaçu,às dezenove horas, em reunião ordinária realizada através 

da plataforma Googlemeet. A presidente Márcia iniciou os trabalhos dando as 

boas vindas aos participantes e solicitou a leitura da ata  da reunião  anterior, 

que foi aprovada por unanimidade, apenas com uma ressalva de que os anos 

que foram validados  SIGECON, referente aos acompanhamentos do PNATE do 

CACS FUNDEB foram 2019 e 2020. Em seguida foi realizada a conferencia das 

representações presentes na reunião. Os conselheiros Abelardo Alves e Davi 

Timóteo justificaram a ausência , neste momento o secretário Oscar observou a 

ausência dos representantes do conselho Tutelar em todas  as reuniões, a 

Presidente Márcia comunicou a dificuldade de acesso a internet, mas que iria 

oficializar esta observação . Conselheira Kelle sugeriu a disponibilização  da 

secretaria de Educação para possibilitar uma estrutura para a participação das 

conselheiras. Em seguida a presidente Márcia apresentou as informações da live 

“Desafio do Investimento mínimo na Educação realizada  pela consultoria da 

GOVE e o secretário de Educação de Joinvile. Sobre a visita ao setor de 

transportes, o diretor Joceli Coan  se prontificou em receber o CACS na garagem 

da frota de ônibus e ao acesso aos documentos , ficou agendada para o dia 28 

de setembro as 15h, os conselheiros foram convidados pela presidente Márcia  

para esta visita.  O Secretário Oscar agradeceu a colaboração e a atitude do 

conselho em participar das demandas atribuídas ao grupo.  Nada mais havendo 

a tratar a presidente Marcia e o Vice presidente José Theobaldo agradeceram a 

participação de todos e convidaram para a próxima reunião no dia 29 de 

setembro ,às 19h. Eu, Evânia Cunha de Medeiros e Silva lavrei e secretariei a 

presente ata. Biguaçu, 25 de Agosto de 2021. 

  


