
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 abril 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 primeiro trimestre de 2022 (01/01/2022 a 

31/03/2022). 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; Silvia Helena Alves de Macedo Sperendio, representante da 

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

Escolar; Suzelaine dos Santos Ferreira Lopes e Vivian Karoline Bastos 

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

José Luis Estevam, representante dos Estudantes da Educação Básica Pública 

da Rede Estadual de Ensino (Secundarista); Vanessa Gonçalves Alvarenga, 

representante do Conselho Tutelar; Tiago Hishizima Almeida e Raimunda 

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

Conselheira Adriana Alves de Oliveira, representante dos Estudantes da 

Educação Básica Pública - Rede Municipal de Ensino justificou sua ausência. A 

Presidente Tatiane Feitosa Beltrame agradeceu a presença de todos e 

concedeu a palavra à Conselheira e representante da Secretaria Municipal de 

Educação, Sílvia Helena Alves de Macedo Sperendio, a qual comunicou que o 

ex-Assessor de Gabinete, Sérgio José Fagundes Júnior, não responde mais 

pela Chefia da Divisão de Apoio Escolar, função que está sendo exercida 

temporariamente por ela. Em seguida, entregou aos Conselheiros, cópia



da Lei nº 14.276, de 27 de dezembro de 2021, que altera a Lei nº 14.113, de 25 

de dezembro de 2020, a qual regulamenta o FUNDEB. A Conselheira Silvia 

Helena explicou que a alteração faculta ao município decidir sobre a inclusão de 

pessoal de apoio técnico e administrativo na Folha de Pagamento com 

recursos do FUNDEB, antes restrito apenas aos profissionas do magistério, 

ressaltando que os psicólogos e assistentes sociais continuarão sendo 

remunerados pela Secretaria de Saúde. Na sequência, deu início à 

demonstração das contas de receitas e despesas dos recursos do FUNDEB 

referentes ao período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de março de 2022. 

Primeiramente, ela explicou toda base legal do FUNDEB, regras de aplicação e 

competências do CACS FUNDEB. Depois, detalhou a receita e despesa dos 

recursos próprios do Município e do FUNDEB, a origem desses recursos e onde 

foram aplicados. Ela destacou que o Município não recebe complementação da 

União por atingir o percentual mínimo de aplicação por aluno, como indicado nas 

demonstrações contábeis. Explicou também a diferença entre despesa 

empenhada, liquidada e paga. Esclareceu que desde janeiro de 2022 o 

Município não está mais prestando serviços de transporte escolar e de 

alimentação escolar aos alunos da rede estadual, os quais estão sendo 

ofertados diretamente pelo Estado. Para finalizar, ela comunicou que a 

Secretaria Municipal de Educação está à disposição dos Conselheiros com 

veículos oficiais para serem utilizados nas visitas fiscalizatórias às escolas, sala 

de reunião, telefone, internet e demais ferramentas que auxiliem no pleno 

funcionamento do Conselho. E que, caso os Conselheiros desejem participar 

de alguma formação específica sobre o FUNDEB, que comuniquem à 

Presidente do Conselho para que esta tome as providências cabíveis junto à 

SME - Secretaria Municipal de Educação. A Conselheira Suzelaine fez uma 

observação sobre o envio antecipado aos Conselheiros das demonstrações do 

1º trimestre de 2022, conforme era combinado pelo Sr. Sérgio, as quais foram 

disponibilizadas apenas um dia antes da reunião, tempo exíguo para analisar 

detalhadamente as contas. A Conselheira Sílvia Helena esclareceu que a 

Secretaria Municipal de Educação, assim como toda a Prefeitura Municipal, 

estava sem sinal de internet na manhã do dia 27/04 e que por esse motivo 

enviou a documentação no final da tarde do dia 27/04, acrescentando também que, 

depende do fechamento automático do sistema de contabilidade, para o envio 

as planilhas aos Conselheiros com maior antecedência. A Conselheira 



Suzelaine pediu esclarecimentos sobre a despesa “339032 MATERIAL DE 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA”.  A Conselheira Sílvia Helena explicou que se trata 

de kit escolar para educação infantil (caderno, estojo, lápis, etc.). O Conselheiro 

Tiago pediu informações sobre o valor do contrato firmado entre o Município e a 

empresa especializada para promoção de ações de combate ao bullying na 

rede municipal de ensino. A Conselheira Sílvia Helena informou que o valor do 

contrato é de R$ 473.461,68 (quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e 

sessenta e um reais e sessenta e oito centavos) para vinte e quatro meses. A 

Conselheira Vanessa, representante do Conselho Tutelar, relatou que alguns 

pais de alunos procuraram o Conselho Tutelar para relatar que o ônibus escolar 

que faz a linha do bairro Campo Novo até a escola EMR Prof. Adelson 

Azevedo, zona rural do município, não estava circulando normalmente. A 

Conselheira Sílvia Helena solicitou a presença na reunião da Assessora de 

Departamento Kátia Sirlene Furukawa, responsável pelos assuntos pertinentes 

ao transporte escolar, para prestar esclarecimentos. Kátia Sirlene informou que 

o ônibus que serve a referida linha havia tido um problema mecânico, pontual, 

mas que o Município havia providenciado uma van para transporte desses 

alunos e que, portanto, a referida linha estava funcionando regularmente. A 

Conselheira Vanessa perguntou ainda, se todos esses projetos elencados, de 

fatos acontecem na rede municipal. A conselheira Sílvia afirmou que sim, e que 

os conselheiros podem acompanhar em campo o andamento dos projetos 

quando desejarem. Antes de encerrar a reunião, a Presidente Tatiane colocou 

em discussão o questionamento levantado pela Conselheira Vania, quanto à 

possibilidade de participação da população nas reuniões do CACS FUNDEB, 

uma vez que o regimento interno não prevê a participação de outras pessoas 

que não são conselheiros. Os Conselheiros, em nome da transparência, não 

vislumbraram nenhum impedimento para a participação de interessados em 

participar das reuniões, pois nelas são  tratados  assuntos  de interesse público 

envolvendo receitas e despesas com dinheiro público e suas atas são 

disponibilizadas no sítio da prefeitura. Em todo caso, será solicitado um parecer 

jurídico para dirimir essa dúvida. Os Conselheiros deliberaram ainda que, 

poderá ser pauta na próxima reunião ordinária do CACS FUNDEB, a 

possibilidade de se ter mais reuniões para tratar sobre outras demandas, 

inclusive sobre conhecer os projetos desenvolvidos na pasta. A presidente 

Tatiane agradeceu a conselheira Sílvia pelas informações prestadas e abriu 



espaço para questionamentos dos Conselheiros. Sem mais questionamentos, a 

presidente Tatiane colocou em votação a aprovação da prestação de contas dos 

recursos do FUNDEB referente ao primeiro trimestre de dois mil e vinte e dois 

(01/01/2022 a 31/03/2022). 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 28/07/2022, 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 

abril de 2022. 
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