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ATA Nº 03/2018 - ORDINÁRIA DO CACS FUNDEB NO EXERCÍCIO 2018. 

 

Ata da Terceira Reunião Ordinária do Conselho do FUNDEB do Município 

de Agudos do Sul, em 31 de agosto de 2018. 

 

Aos trinta e um (trinta e um) dias do mês de agosto do ano de 2018 (dois mil e 1 

dezoito), na sala de reuniões dos Conselhos Municipais de Agudos do Sul, 2 

situada na Rua José Bencz, n° 24, sala 2, Centro, nesta cidade de Agudos do 3 

Sul, Estado do Paraná, às 9h (nove horas), reuniram-se os membros do 4 

Conselho do FUNDEB de Agudos do Sul, com assinaturas constantes na lista 5 

de presença, onde se verificou a presença de 10 (dez) participantes, para a 6 

terceira reunião ordinária do exercício. A Presidente da Mesa Maria de Fátima 7 

Maoski inicia os trabalhos cumprimentando à todos e verifica que há Quórum 8 

Legal para dar continuidade à reunião. Os Conselheiros iniciam analisando a 9 

Prestação de Contas, recebidas anteriormente, relativas aos meses de janeiro, 10 

fevereiro, março e abril do exercício de 2018. Houve questionamentos na reunião 11 

anterior, onde foi expedido ofício do Conselho à administração e recebido as 12 

respostas, inclusive com comprovante de depósito na conta do Fundeb 60% 13 

referente aos valores pagos a professora Sirlei Foggiatto. Sanadas as 14 

pendências, a prestação de contas foi colocada em votação, as contas relativas 15 

aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do exercício 2018 foram aprovadas 16 

por unanimidade e deverá ser expedida resolução aprovando. A Senhora 17 

Presidente fala ao conselho que não há questões políticas envolvendo os 18 

questionamentos. Apresenta uma apostila, com dados retirados do site do 19 

FNDE, que fala dos recursos do FUNDEB e onde poderão ser investidos. De 20 

acordo com a interpretação, a Professora Sirlei não poderá receber seu salário 21 

do Recurso total do FUNDEB, pois não está em sala de aula e não tem formação 22 

em Pedagogia. Explica também que na reunião anterior a Secretária de 23 

Administração falou que foi utilizado valores do recurso livre com a folha de 24 

pagamento do Magistério. Maria lembra que pode ser investido todo o recurso 25 

do Fundeb na folha de pagamento do magistério. A Secretária de Educação 26 

Elaine da Rocha Persch Anderle fala que os 100% de recursos do Fundeb estão 27 

sendo gastos na folha de pagamento do magistério e com complemento de 28 

recursos livres. Está sendo realizado uma planilha para apresentar aos 29 



Página 2 de 2 
 

conselheiros e também será apresentado na Audiência Pública. Como foi 30 

apresentado fundamento legal sobre a remuneração da professora Sirlei estar 31 

irregular, segundo os dados coletados no site do FNDE, o Conselho sugere que 32 

seja enviado à Administração, um ofício solicitando informações.  Deliberações 33 

a serem expedidas:  Ofício do Conselho para a Administração solicitando 34 

informações sobre a professora Sirlei Foggiatto de Oliveira, que segundo a Lei 35 

Municipal do Plano de Carreira do Magistério, exerce função irregular na 36 

Secretaria de Educação. Resolução aprovando a Prestação de Contas relativas 37 

aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do exercício 2018. Nada mais 38 

havendo a ser tratado, eu, Maria Sebastiana Mielke da Rocha, Secretária 39 

Executiva dos Conselhos Municipais, lavrei esta ata que após aprovada será 40 

assinada por mim e pela Presidente da Mesa, Senhora Maria de Fátima Maoski. 41 


