
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 janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 

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

situado à Rua Benedito Basaglia, s/nº, Jardim Santa Rita de Cássia, Bragança 

Paulista, estado de São Paulo, 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 e os membros 

do Conselho Municipal de Educação 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 quarto trimestre de 2021 (01/10/2021 a 31/12/2021). Participaram 

da reunião: Sérgio José Fagundes Júnior, representante do Poder Executivo 

Municipal (Gabinete do Prefeito) de Bragança Paulista; Tatiane Feitosa 

Beltrame, Presidente do CACS FUNDEB e representante dos Diretores das 

Escolas Básicas Públicas; Silvia Helena Alves de Macedo Sperendio, 

representante da Secretaria Municipal de Educação; Vania Roza de Lima, 

representante dos Professores da Educação Básica Pública; Tiago Hishizima 

Almeida e Raimunda Apóstola Pinto Alves, representantes do Conselho 

Municipal de Educação; Vanessa Gonçalves Alvarenga, representante do 

Conselho Tutelar. Justificaram a ausência: Adriana Alves de Oliveira, 

representante dos Estudantes da Educação Básica Pública - Rede Municipal 

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

representante dos Servidores Técnico-Administrativos das Escolas Básicas 

Públicas; Suzelaine dos Santos Ferreira Lopes e Vivian e Karoline Bastos 

Leopoldino, representantes dos Pais de Alunos da Educação Básica Pública e 

José Luis Estevam, representante dos Estudantes da Educação Básica Pública 

da Rede Estadual de Ensino (Secundarista). A Presidente Tatiane Feitosa 

Beltrame agradeceu a presença de todos e deu a palavra ao Assessor de 

Gabinete Sérgio José Fagundes Júnior para demonstração das contas de 

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



outubro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Como de costume, o Assessor 

Sérgio retomou explicações de toda base legal do FUNDEB. Na sequência, 

detalhou a receita e despesa do FUNDEB, a origem desses recursos e onde 

foram aplicados, ressaltando que a maior parte do dinheiro vai para a folha de 

pagamento dos profissionais da educação. Em relação às despesas contidas 

na rubrica “MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO – MDE”, o 

Assessor Sérgio esclareceu que, entre outros, se trata de compra de kits de 

materiais de educação financeira destinados ao ensino fundamental da rede 

pública municipal. Ele destacou que o Município não recebe complementação 

da União por atingir o percentual mínimo de aplicação dos recursos do 

FUNDEB, como indicado nas demonstrações contábeis. O Assessor Sérgio 

enfatizou que o ideal é que os recursos do FUNDEB sejam aplicados ao longo 

do ano. Segundo ele, a distribuição de abono no final do ano representa uma 

maneira inadequada de se atingir o mínimo. Terminada a explanação do 

Assessor Sérgio, a presidente Tatiane o agradeceu pelas informações 

prestadas e abriu espaço para questionamentos dos Conselheiros. O 

Conselheiro Tiago Hishizima Almeida pediu detalhes dos gastos com 

tecnologia da informação. O Assessor Sérgio detalhou os gastos. O 

Conselheiro Tiago também perguntou se havia previsão de gastos com 

educação para o ano de 2022, tendo em vista o recente aumento no piso 

salarial dos professores. O Assessor Sérgio respondeu precisando o montante 

previsto de gastos e esclareceu que não há risco de o Município não cumprir o 

novo piso, pois o salário base dos professores em Bragança Paulista é maior 

que o piso nacional. O Conselheiro Tiago perguntou ainda a respeito dos 

projetos da Pasta para o ano de 2022, bem como se haverá contratações de 

profissionais para atender os alunos. O Assessor Sérgio respondeu que o 

objetivo é continuar a ampliação das creches, a melhoria dos serviços e os 

cuidados com a manutenção das escolas, ressaltando que seria necessário 

uma reunião específica para tratar deste tema, porque os projetos em 

educação não se resumem a isso. Em relação à contratação de pessoas, o 

Assessor Sérgio respondeu que o Município continuará ampliando o quadro de 

profissionais para melhor atender aos alunos da rede e, nesse sentido, o último 

processo seletivo já fora homologado. A Conselheira Raimunda Pinto Alves 

pediu esclarecimentos sobre a contratação de cuidadores de alunos. O 



Assessor Sérgio respondeu que a contratação de cuidadores para atuar na 

educação inclusiva está sendo feita por empresa terceirizada, mas que cabe à 

Prefeitura, juntamente com todos os colaboradores, fiscalizar a prestação 

desse serviço. Sem mais questionamentos, a presidente Tatiane colocou em 

votação a aprovação da prestação de contas dos recursos do FUNDEB 

referente ao quarto trimestre de dois mil e vinte e um (01/10/2021 a 

31/12/2021). 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. 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 janeiro de 2022. 

 
 
 

__________________________ 
Tatiane Feitosa Beltrame 

Presidente do CACS - FUNDEB 
 
 
 
 

__________________________ 
Vania Roza de Lima 

Conselheira do CACS - FUNDEB 
 


