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Ao dia vinte e oi to do mês de Setembro de dois mi l  e vinte, às dezoito horas, reuniram-se por
apl icat ivo de vídeo Teams os membros do Conselho Municipal  de Acompanhamento e Controle
Social  do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valor ização dos
Prof issionais da Educação FUNDEB - Cruzeiro/SP, para reunião extraordinária.  Est iveram presentes
onl ine Presidente Paulo Sórgio Moreira e Vice Presidente Kleber de Carvalho, Conselheiros Dante
Jose Canel la Ol ivas, Cél ia Regina Marcos dos Santos, Ana Crist ina Gonçalves Nogueira prado,
Giovana Rocha Ïeixeira, Alexandro Cezar da Si lva, Tássia Rosa El ias Santos, Lúcia Helena passos
Rangel,  Ana Cláudia Zanin Concenza e representantes da SEMEC Ana Teresa de Ol iveira Carvalho e
Rafaela Ribeiro, convidada presente onl ine Daiane Cavalcant i  -  Assessora de programas Federais.  O
Presidente abriu a reunião agradecendo a presença de todos e comunicou sua fal ta de interesse em
permanecer na Presidência do FUNDEB. Mesmo diante das si tuações causadas pela pandemia foi
concordado, em reuniões anter iores, a real ização de processo para composição de um novo
conselho, pois grande parte dos membros manifestaram sua necessidade de desl igamento e poucos
estão participando ativamente, o Edital 0A1n020 Íoi aberto em 14 de Agosto de 2O2O e os ofícios
pedindo representações foram entregues com cópias para arquivamento e comprovação, como as
respostas não chegaram no período necessário houve necessidade da prorrogação do mandato e
edital ,  o Presidente assinou as resoluções e assim diante de todas as di f iculdades o Conselho
ganhou um tempo maior para se recompor. O Prefeito Municipal ratificou as resoluções, mas assim
que a funcionária administrativa Ana Teresa entrou no sistema online para validação, o acesso estava
bloqueado porvencimento de mandato em 06 de Setembro de2020. Diante desta si tuação, sol ic i tou
à assessora dos Programas Federais Daiane Cavalcant i  or ientações para que o Conselho pudesse
ser legal izado novamente. Seguindo a fala da Assessora Daiane o sistema onl ine CACS - FUNDEB é
muito primário e não aceita certos ajustes que outros Conselhos podem fazer, se estivéssemos em
fevereiro o Vice Presidente poderia subir  automaticamente, mas no momento isto não pode
acontecer, o ideal seria uma recondução dos membros já existentes, com exceção da representante
de pais de alunos Giovana ïeixeira e a representante do Poder execut ivo Daniela Nogueira que já
estão na mesma função e conselho há quatro anos, de acordo com a Lei de cr iação do FUNDEB n'
11.494 $11 não e permit ido recondução ao terceiro mandato, elas serão desl igadas. O Presidente
Paulo não entra nesta categoria mesmo estando atuando no mesmo período porque entrou como
representante de Diretor de escola e depois representante do Técnico administrativo. Os
Conselheiros Dante Ol ivas, Gi lson José e Altamir El iezer perderam suas representaçôes de or igem e
também serão desl igados, derremos providenciar nomes para subst i tuição. Apesar dos problemas
com a conexão onl ine a maior ia dos presentes conseguiu entender as colocações da Assessora e
concordaram em permanecer no Conselho al.e 3111212020, pois nesta data entrará em vigência o
novo e permanente FUNDEB com possíveis alterações na legislação e composição. Ofício será
enviado ao departamento Jurídico da PMC sol ic i tando al terações na redação da Portar ia n"42112018
e assim fica cancelado o Edital 00112020, os conselheiros atuais do FUNDEB serão reconduzidos.
Sem mais para o momento, eu, Cláudia Maria R. P. Costa, Auxiliar Administrativa, lavrei a presente
ata que após lida e aprovada pelos presentes será assinada pelo Presidente.'po-.Qo ?y\!va.


