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ATA Nº 04/2018 - ORDINÁRIA DO CACS FUNDEB NO EXERCÍCIO 2018. 

 

Ata da Quarta Reunião Ordinária do Conselho do FUNDEB do Município 

de Agudos do Sul, em 28 de setembro de 2018. 

 

Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), na 1 

sala de reuniões dos Conselhos Municipais de Agudos do Sul, situada na Rua 2 

José Bencz, n° 24, sala 2, Centro, nesta cidade de Agudos do Sul, Estado do 3 

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

de Agudos do Sul, com assinaturas constantes na lista de presença, onde se 5 

verificou a presença de 10 (dez) participantes, para a quarta reunião ordinária do 6 

exercício. A Presidente da Mesa Maria de Fátima Maoski inicia os trabalhos 7 

cumprimentando à todos e verifica que há Quórum Legal para dar continuidade 8 

à reunião. Os Conselheiros iniciam analisando a Prestação de Contas, recebidas 9 

anteriormente, relativas aos meses de maio e junho do exercício de 2018. 10 

Observa-se que nessa prestação de contas, consta o nome da Professora Sirlei 11 

Foggiatto de Oliveira recebendo dos recursos do 60% do FUNDEB. Como havia 12 

sido questionada a legalidade, ao Executivo, e como resposta fora de que esta 13 

passaria a receber dos recursos do 40% do FUNDEB, a partir da data de 14 

expedição do ofício. A Conselheira Maria Luiza de Oliveira, que trabalha no Setor 15 

de Recursos Humanos da Prefeitura, fala que a partir do mês de agosto foi 16 

expedida a portaria e a professora Sirlei passou a receber do recurso 40%. Maria 17 

Luiza questiona, pois no Plano de Cargos e Salários diz que para receber dos 18 

recursos do FUNDEB, o professor deverá ter Magistério ou ser formado em 19 

Pedagogia ou ter Pós-Graduação, não especificando em qual área. A Presidente 20 

Maria Maoski diz que para receber dos recursos do FUNDEB precisa ter 21 

formação em Pedagogia e a Pós-Graduação também em Pedagogia; exemplifica 22 

casos em que foi tentado contratar profissionais para exercer atividades na 23 

Secretaria de Educação, mas não foi possível por falta dessa formação. Terá 24 

que ser pago com recursos próprios. Dessa forma não haverá nenhuma 25 

ilegalidade. Maria Maoski diz que devem haver mudanças em relação à 26 

contratações, mas que deverão sair da Lei do FUNDEB, que é Federal.  Também 27 

é exposto pela Senhora Presidente sobre o SIOPE, sistema de gestão de 28 

recursos da Educação, no qual há informativos sobre os gastos e o que pode ser 29 
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gasto com os recursos do FUNDEB, todos os conselheiros devem visitar a 30 

página e se inteirar sobre as informações.  Deliberação a ser expedida:  31 

Resolução aprovando a Prestação de Contas relativas aos meses de maio e 32 

junho do exercício 2018. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Maria Sebastiana 33 

Mielke da Rocha, Secretária Executiva dos Conselhos Municipais, lavrei esta ata 34 

que após aprovada será assinada por mim e pela Presidente da Mesa, Senhora 35 

Maria de Fátima Maoski. 36 


