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Às dezenove horas do dia seis de outubro de dois mil e vinte e um, reuniu-se
o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB no
município de Biguaçu, através da Plataforma Googlemeet. Após ouvirmos a
leitura da ata da reunião anterior , a presidente Márcia fez uma breve chamada
para a confirmação da presença dos conselheiros, registrou-se a ausência de
alguns membros e também justificou a ausência de outros. Na impossibilidade
da presença da diretora do setor de contabilidade Priscila, o demonstrativo das
receitas e despesas da manutenção do desenvolvimento do ensino foi
apresentado pelo sr. Oscar Silva Neto , secretário de Educação que trouxe o
relatório sobre as atualizações de valores, onde o percentual utilizado aponta
82,44% do mínimo de 70% com a folha , que até dezembro deve se aproximar
aos 100%, considerados o reajuste concedido de 3,92% , mais as rescisões e a
possibilidade do pagamento dos biênios. Professor José, observou nas receitas
algumas divergências apontando uma diferença considerável, secretário Oscar
fala do superavit e se compromete em verificar e apresentar o resultado sobre
as transferências, pois dependendo das datas dos relatórios gerados, algumas
inconsistências podem acontecer. Os conselheiros consideram que as contas
possam ser aprovadas diante da justificativa do secretário que se compromete
em trazer esta conferência e devidos esclarecimentos. Sr. José fala sobre a
jornada do FUNDEB

com consultores do Brasil inteiro , uma excelente

oportunidade de formação para os conselheiros. Um dos temas desta jornada foi
a gestão bancária dos recursos e posicionamentos dos municípios, Biguaçu
através do parecer do procurador Marcos Vinícius, se posiciona em manter o
contrato com o banco até a validade expirar, esclarece o secretário Oscar. Sobre
a complementação para melhores resultados na educação, os municípios que
se destacarem receberão mais recursos, por isto a importância do censo escolar
bem organizado, isto resulta positivamente, o quantitativo de alunos na rede

municipal de Biguaçu se aproxima dos 6.000 lembrando os matriculados até
maio de 2021.Sobre as salas dos conselhos, o secretário fala sobre a
importância da garantia mínima de estrutura, localizada no prédio da Univali no
jardim Carandaí com salas amplas, espaço para cada conselho, também sala
de uso coletivo como, cozinha sala de reuniões, etc. Sobre a participação do
CACS no fórum permanente

dos conselhos, foi unânime a aceitação dos

conselheiros ficando Márcia e José como representantes, assim as discussões
sobre as políticas públicas se efetivam no coletivo. Como último ponto de pauta
a presidente Márcia fala sobre a visita ao setor de transporte escolar, verificados
os pontos como ,frota, documentações, seguros, manutenções, habilitações,
como também demandas dos motoristas já repassadas a secretaria, agradeceu
a recepção do setor que se colocou a disposição para esclarecimentos caso
houvessem dúvidas. A professora Maria Angélica retificou sua fala da reunião
anterior sobre as atribuições dos motoristas, que ao invés de ajudar as crianças
em seus embarques e desembarques, devem permanecer em seu posto para
que possa ter tempo hábil caso aconteçam imprevistos referentes ao volante,
parabenizou ao setores e a secretaria pelo trabalho que vem sendo executado.
A conselheira Josemara comenta sobre o detalhamento do relatório e a
importância das formações, trazendo suas experiências em acompanhar a
jornada, que lhe trouxe esclarecimentos sobre o que pode e o que não pode ser
gasto com o recurso do FUNDEB. Secretário Oscar parabeniza as intervenções
e comenta sobre a importância

da participação dos pais e dos alunos no

conselho, trouxe também sobre a publicação do decreto 159, onde a secretaria
de educação empresta um valor de R$ 1.600,000 para a saúde e deste valor já
foram devolvidos para a educação R$ 1.330,000, comunicou

a finalização da

reforma da Escola Donato. Nada mais havendo a tratar, a presidente Márcia,
vice-presidente José, agradecem a presença e participação de todos e dão por
encerrada esta reunião. Eu, Evânia Cunha de Medeiros e Silva, lavro a presente
ata. Biguaçu, seis de outubro de dois mil e vinte e um.

