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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS FUNDEB – Ata nº. 008/2018. Aos 12 (doze dias) do 1 

mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), as 08:30 horas, no Centro Cultural Daniel 2 

Turmina Junior, situada na Avenida 13 de maio, 906, Centro de Cruzeiro do Iguaçu – PR, 3 

reuniram-se em reunião ordinária os conselheiros do CACS FUNDEB. O Presidente Sr. Pedro 4 

Rodrigues Lisboa iniciou a reunião explicando que conforme foi aprovado na última reunião, 5 

realizou o preenchimento na página do SIMEC, dos pareceres referente às prestação de contas 6 

dos termos de Compromisso disponibilizados pelo PAR, apresentou os comprovantes de 7 

preenchimento.Em seguida apresentou o relatório dos lançamentos do SIOPE do 5º Bimestre 8 

deste ano para os conselheiros analisarem, e em seguida entrará com login e senha no sistema 9 

MAVS para fazer a validação, explicou que a validação da Secretária de Educação já foi feita. Os 10 

conselheiros analisaram e manifestaram-se favoráveis à validação. Em seguida passou a palavra 11 

para a Secretária de EducaçãoMargarete Inês CappellessoViganó, que iniciou apresentando os 12 

valores recebidos até o mês de novembro do FUNDEB, sendo R$1.438.391,00 da fonte 60% e R$ 13 

332.160,00 da fonte 40% e gasto R$ 1.434.122,00 da fonte 60% e R$ 332.798,00 da fonte 40%. 14 

Dos recursos do PNATE (Programa Nacional de Transporte Escolar) foi recebido R$ 39.278,00 e 15 

gasto com todo o atendimento do transporte escolar R$ 566.290,78. Ressaltou que estes valores 16 

já vem sendo acompanhados pelos conselheiros. Em seguida falou que o momento de hoje é de 17 

agradecimento ao conselho, por todas as ações e pelo efetivo acompanhamento no decorrer do 18 

ano letivo, explicou que está sempre à disposição, e que o foco é na garantia e a qualidade do 19 

ensino. Ressaltou a importância do Conselho e sua parceria com a Secretaria de Educação, e 20 

como agradecimento entregou uma lembrança simbólica a todos os conselheiros presentes. O 21 

Presidente, também fez seu agradecimento e deu por encerrada a reunião. Encerrado os 22 

assuntos em pauta, eu Carim Naiara Savighago, secretária designada para esta reunião, lavro a 23 

presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes. 24 


