
Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação do Município de 
Bragança Paulista – CACS FUNDEB para o período de abril de 2021 a 
dezembro de 2022. 
 
Aos vinte e oito dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às nove 

horas, no auditório “Paulo Freire” da Secretaria Municipal de Educação de 

Bragança Paulista –SP, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação do Município de Bragança Paulista – CACS FUNDEB para análise e 

parecer quanto à prestação de contas dos recursos do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, referente ao segundo trimestre de 2022 (01/04/2022 a 

30/06/2022). Participaram da reunião: Tatiane Feitosa Beltrame, Presidente do 

CACS FUNDEB e representante dos Diretores das Escolas Básicas Públicas; 

Paula Regina Cardoso Tonon, vice-Presidente do CACS FUNDEB e 

representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas 

Públicas; Vania Roza de Lima, representante dos Professores da Educação 

Básica Pública; Tatiana Calquerini, representante do Poder Executivo de 

Bragança Paulista; Silvia Helena Alves de Macedo Sperendio, representante da 

Secretaria Municipal de Educação e responsável pela Chefia da Divisão de Apoio 

Escolar da Prefeitura de Bragança Paulista; Solange Morale, representante do 

Conselho Tutelar de Bragança Paulista; Tiago Hishizima Almeida e Raimunda 

Apóstola Pinto Alves, representantes do Conselho Municipal de Educação. A 

Presidente Tatiane Feitosa Beltrame agradeceu a presença de todos e, logo em 

seguida, deu ciência a todos da correção realizada na ata da reunião de 

28/01/2022 do CACS FUNDEB, em que foi acrescentada a participação dos 

membros do Conselho Municipal de Educação de Bragança Paulista, os quais 

estiveram presentes naquele encontro. Comunicou também a nomeação de 

Tatiana Calquerini como Conselheira representante do Poder Executivo 

Municipal de Bragança Paulista, em substituição ao ex-Conselheiro Sérgio José 

Fagundes. A Presidente Tatiane ainda esclareceu que o mandato de 2 (dois) 

anos do atual CACS FUNDEB termina em 31 de dezembro de 2022 e que, de 

acordo com a legislação do novo FUNDEB, novos Conselheiros serão eleitos 



para mandato de 4 (quatro) anos a partir de 2023. Na oportunidade, a Presidente 

Tatiane perguntou aos Conselheiros presentes se gostariam de participar de 

cursos para aprofundamento de conhecimentos sobre o FUNDEB, a fim de 

aprimorar a fiscalização do CACS FUNDEB. Tendo em vista que todos os 

Conselheiros presentes manifestaram interesse, a Presidente Tatiane irá 

comunicar a Secretaria Municipal de Educação para que este órgão providencie 

os cursos aos Conselheiros. Para terminar suas comunicações, a Presidente 

Tatiane solicitou aos Conselheiros que definissem a data para que o CACS 

FUNDEB se reúna em sessão extraordinária a fim de tratar exclusivamente da 

apreciação dos projetos da Secretaria Municipal de Educação. Em resposta, os 

Conselheiros decidiram discutir o assunto no grupo privativo do WhatsApp do 

CACS FUNDEB. Após as comunicações iniciais, a Presidente Tatiane concedeu 

a palavra à Conselheira e representante da Secretaria Municipal de Educação, 

Sílvia Helena Alves de Macedo Sperendio para demonstração das contas de 

receitas e despesas dos recursos do FUNDEB referentes ao período de 1º de 

abril de 2022 a 30 de junho de 2022. Antes de iniciar, a Conselheira Silvia Helena 

ressaltou que cópia das demonstrações foram enviadas antecipadamente aos 

membros do CACS FUNDEB. A Conselheira Silvia Helena então detalhou a 

receita e despesa dos recursos próprios do Município e do FUNDEB, a origem 

desses recursos e onde foram aplicados. Explicou com exemplos concretos a 

diferença entre despesa empenhada, liquidada e paga. Terminada a explanação 

da Conselheira Sílvia Helena, a Presidente Tatiane agradeceu a ela pelas 

informações prestadas e abriu espaço para questionamentos dos Conselheiros. 

Como não houve questionamentos, a presidente Tatiane colocou em votação a 

aprovação da prestação de contas dos recursos do FUNDEB referente ao 

segundo trimestre de dois mil e vinte e dois (01/04/2022 a 30/06/2022). Os 

Conselheiros presentes aprovaram a aplicação dos recursos transferidos do 

FUNDEB apresentados pela Secretaria Municipal de Educação - SME. Nada 

mais havendo a tratar, a Presidente Tatiane Feitosa Beltrame agradeceu 

novamente a presença de todos e encerrou a reunião, lembrando a todos que o 

Conselho se reunirá novamente em reunião ordinária no dia 27/10/2022, no 

mesmo local e hora. E, para constar, lavrou-se esta ata que segue assinada pela 

Presidente Conselheira Tatiane Feitosa Beltrame, e por mim, Conselheira Vania 



Roza de Lima, que secretariei esta reunião. Bragança Paulista, 28 de julho de 

2022. 

 
 
 

__________________________ 
Tatiane Feitosa Beltrame 

Presidente do CACS - FUNDEB 
 
 
 
 

__________________________ 
Vania Roza de Lima 

Conselheira do CACS - FUNDEB 


