
 

CACS-FUNDEB                                                                            GESTÃO 2021/2022 

ATA 003/2021 Aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às treze 
horas e quinze minutos, reuniram-se no auditório da FADESC, os conselheiros do 
CACS-FUNDEB, tendo como pauta a análise dos balancetes contábeis do Fundeb dos 
meses de março e abril de 2021. Registrou-se a presença dos conselheiros titulares:  
Denize Loffi, Volnei Vieira, Marciana Loch Medeiros, Graciane Zimmermann Grah, 
Elaine Cristina Lehmkuhl Hasckel, Kely de Matos, 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 a conselheira suplente 
sem direito a voto: Rozemeri Constante. 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. Na sequência, o 
presidente expôs o resumo das receitas e despesas do FUNDEB até o mês de maio de 
2021, onde observou-se um superávit nos meses de janeiro, fevereiro e maio e déficit 
nos meses de março e abril do corrente ano, totalizando no somatório do ano um 
superávit de mais de seiscentos mil reais.   

 
O presidente também destacou que no mês de maio houve um aumento considerável 
no valor da transferência do FUNDEB, valor este proveniente de ajustes nos valores 
repassados em meses anteriores. Dando sequência realizou-se a análise dos 
balancetes contábeis do FUNDEB: observou-se que os recursos foram gastos com 
folhas de pagamento dos profissionais do magistério, FGTS, transferência ao instituto 
de previdência e rescisão de contratos de trabalho, de acordo com as determinações 
legais vigentes, não encontrando-se nenhuma irregularidade. Em seguida analisou-se 
também os balancetes de prestações de contas dos recursos do Programa Nacional de 
Transporte Escolar – PNATE, dos meses de março e abril de 2021, sendo os recursos 
investidos no pagamento de peças e serviços de manutenção em veículos do 
transporte escolar municipal, não havendo irregularidades. Sem mais a tratar o 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. A presente ata foi 
lavrada por mim, Graciane Zimmermann Grah e segue acompanhada da listagem de 
presença.  

 

Mês Receita Despesa Diferença 

Janeiro 1.476.125,79 1.217.359,06 258.766,73 

Fevereiro 1.405.126,44 1.226.767,70 178.358,74 

Março 1.350.893,72 1.447.564,29 - 96.670,57 

Abril 1.415.886,22 1.465.616,24 - 49.730,02 

Maio 1.831.328,48 1.479.252,37 352.076,11 

TOTAL 7.479.360,65 6.836.559,66 642.800,99 



 


