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_____________________________________________________________________________

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS FUNDEB – Ata nº. 005/2018. Aos 25 (vinte e cinco 1 

dias) do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito (2018), as 10:00 horas, na sala da 2 

Secretaria Municipal de Educação, anexa a Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, situada na 3 

Avenida 13 de maio, 906, Centro de Cruzeiro do Iguaçu – PR, reuniram-se em reunião ordinária 4 

os conselheiros: Pedro Rodrigues Lisboa – Presidente, Maria LevandoskiFrancischini – Vice – 5 

Presidente, Jociane de Souza Stavski, IdairMacagnan, Adilson Zafarri, Rafaela R. da Luz, Ana 6 

Maria R. Apolinário, Luciane Pavnoski, Caroline Maria dos Santos, Margarete Inês C.Viganó – 7 

Secretária de Educação, Francieli Maria Silvestro e Sirlei Rosaria R. Ribeiro   O Presidente Sr. 8 

Pedro Rodrigues Lisboa iniciou a reunião apresentando os assuntos prévios dispostos na Ordem 9 

do Dia, seguiu passando a palavra para a Secretária de Educação Margarete Inês 10 

CappellessoViganó, a qual explicou sobre o primeiro assunto que é a orientação recebida através 11 

do Controle Interno, que a partir de agoradeverá ser postados no portal da transparência a Lei de 12 

criação do conselho, decretos de nomeação e todas as atas de reunião. Em seguida a Secretária 13 

de educação apresentou o demonstrativo da manutenção de Fundeb referente o mês de agosto, 14 

todos os conselheiros analisaram os valores gastos, pontuaram e verificaram a regularidades da 15 

aplicação do recursos deste mês. O Presidente Sr. Pedro relatou que entrou em funcionamento o 16 

Sistema MAVS- o qual possui a senha de acesso para analisar validar as informações lançados 17 

no SIOPE, este sistema consiste em após o secretário de Educação já ter validado as 18 

informações prestadas pelo Setor de contabilidade o Presidente do CACS- Fundeb realiza a 19 

validação e após estes procedimentos os dados são publicados para o acesso público, o 20 

presidente apresentou o relatório validado e colocou para apreciação dos conselheiros. Seguindo 21 

a ordem do dia, a Secretária de Educação explicou que é necessário o Presidente realizar a 22 

emissão do parecer do conselho referente a execução e as prestações de contas dos Termos de 23 

Compromissos com o FNDE recebidos através do PAR, esclareceu que estão disponibilizados no 24 

SIMEC toda a documentação comprobatório para a análise e emissão do parecer, a qual deverá 25 

ser feita pelo conselho com o login e a senha do Presidente. O Presidente convidou os 26 

conselheiros para permanecerem após a reunião a realizarem o acesso ao sistema e verificação 27 

das informações, e fará as impressões dos comprovantes e arquivamento na pasta do conselho. 28 

Em seguida explicou a necessidade deste conselho ter o seu regimento interno, apresentou um 29 

modelo prévio e propôs para análise e discussão dos conselheiros. Os presentes realizaram a 30 

leitura do documentos, sugeriram algumas alterações, as quais já foram feitas, ficando elaborado 31 

o regimento do Conselho do CACS-FUNDEB de Cruzeiro do Iguaçu, aprovado pelos conselheiros, 32 

o documento original seguirá com assinatura dos conselheiros e será encaminhado para 33 

publicação no Portal da Transparência, juntamente com os demais documentos e as atas de 34 

reuniões. O Presidente agradeceu a presença de todos, lembrou os conselheiros da próxima 35 

reunião, que será no dia 23 de outubro, as 08:30 na Secretaria de Educação. Encerrado os 36 

assuntos em pauta, eu Jociane de Souza Stavshi, secretária designada deste conselho, lavro a 37 

presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes.  38 


