
 

CACS-FUNDEB                                                                            GESTÃO 2021/2022 

ATA 002/2021 Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às treze 
horas e trinta minutos, reuniram-se no auditório da FADESC, os conselheiros do 
CACS-FUNDEB, tendo como pauta a análise e aprovação do Regimento Interno do 
Conselho. Registrou-se a presença dos conselheiros titulares:  Denize Loffi, Volnei 
Vieira, Marciana Loch Medeiros, Graciane Zimmermann Grah, Elaine Cristina Lehmkuhl 
Hasckel, Kely de Matos, Eliane da Silva, Sérgio Lohn. Registrou-se ainda a presença 
da conselheira suplente com direito a voto, Rosiane Monteiro, representante do 
Conselho Municipal de Educação. Esteve também presente o conselheiro suplente sem 
direito a voto: Luiz Augusto da Silva. O presidente do Conselho, senhor Volnei Vieira, 
iniciou a reunião dando as boas vindas a todos. Em seguida, o senhor Volnei fez a 
leitura da ata da reunião anterior, sendo aprovada pelos presentes. Logo após, o 
senhor Volnei informou aos conselheiros que emitiu ofício ao Secretário de 
Administração solicitando a publicação no sitio da Prefeitura Municipal de Santo Amaro 
da Imperatriz informações sobre a composição e o funcionamento do Conselho CACS-
FUNDEB, em cumprimento ao § 11.  do Art. 34 da Lei Federal nº 14.113, de 
25/12/2020 e  Art. 15  da  Lei  Municipal  nº  2.817,  de  24/03/2021. O link já foi criado  
(http://www.santoamaro.sc.gov.br/secretaria/cacs-fundeb/35) basta agora incluir as 
informações solicitadas. O presidente também informou que já foi criado um e-mail 
institucional para o conselho. Em seguida, o presidente prosseguiu para a ordem do 
dia, realizando a leitura da Minuta de Regimento Interno. Logo, após todas as 
considerações e alterações, o Regimento Interno foi votado, sendo aprovado, com 
todos os votos favoráveis. A conselheira Graciane explanou que embora a legislação 
estabeleça que sejam dois representantes de organizações da sociedade civil para 
comporem o CACS-FUNDEB, para este mandato só tivemos em nosso município a 
inscrição de uma instituição, a APAE, pois nenhuma outra atendeu todos os requisitos 
exigidos em lei. Em seguida organizou-se um cronograma para as reuniões do CACS-
FUNDEB para o ano de 2021, ficando definido o horário de início para as 13 horas e 30 
minutos nas seguintes datas: 09/06, 11/08, 06/10 e 08/12, em local a ser definido. A 
Conselheira Kely, como representante do Conselho Tutelar, pediu a palavra e relatou 
sua preocupação com a dificuldade de algumas escolas em acessar o Sistema APOIA-
online, então a conselheira Graciane relatou que a Secretaria de Educação já informou 
as unidades escolares municipais os canais de contato (e-mail e telefones) do 
Ministério Público em caso de problemas com o Sistema APOIA-online. Nada mais 
havendo a tratar o Presidente agradeceu a todos os presentes e findou a reunião. A 
presente ata foi lavrada por mim, Graciane Zimmermann Grah e segue acompanhada 
da listagem de presença . 
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