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Aos vinte um dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e um (2021), às onze horas 

(11h00m), reuniram-se por meio do Google Meet (reunião virtual) os membros do 

CACS/FUNDEB para a quarta Reunião Extraordinária do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Pederneiras, referente ao Biênio 

2021/2022, para a aprovação do Plano de Trabalho para 2022 decorrente da 

chamada pública 09/021 APAE/Pederneiras. Estavam presentes a convidada Sra. 

Cláudia Marisa Melozi Gregolin Secretária Municipal de Educação. Os seguintes 

conselheiros: Gleice Cavalsam Dário, Isabel Aparecida Biazotto Frascareli, Pedro 

Henrique Pamplona Silva, Cassiana Jobstraibizer Mazzo, Juliana Borim Luiz Pereira, 

Danielle de Oliveira Silva, Cátia Silene Stevanato Giatti, Luciane Aparecida Soares, 

Aline Maróstica Gaioto. Ausências justificadas Thaísa Magnani Dias Rosa. A 

Secretária Municipal de Educação Sra. Cláudia Marisa Melozi Gregolin iniciou a 

reunião deu boas-vindas aos conselheiros, apresentou o assunto e passou a palavra 

para a presidente Cátia Silene Stevanato Giatti que apresentou o Plano de Trabalho 

para aprovação. Cátia passou a explanação do documento que anteriormente foi 

enviado ao grupo de WhatsApp dos membros CACS/FUNDEB. O Plano traz como 

objetivo apoio ao   Atendimento Educacional Especializado Municipal, sendo um 

centro de Atendimento Educacional Especializado (CAEE) na entidade preponente, 

com avaliações e atendimentos terapêuticos nas áreas de Psicologia e 

Fonoaudiologia necessários aos alunos de rede municipal de ensino com Deficiência 

Múltipla (Deficiência Intelectual associado a outra Deficiência), atraso global do 

desenvolvimento, transtorno do espectro autista, transtornos de aprendizagem e 

altas habilidades/Superdotação, disponibilizando atendimentos, serviços e 

estratégias que diminuam ou eliminem as barreiras para sua plena participação na 

sociedade e permitam o desenvolvimento de sua aprendizagem. Oferecer cuidadores 

que acompanham os alunos com deficiência Intelectual, deficiência  
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múltipla (deficiência intelectual associado com outra deficiência), atraso global do 

desenvolvimento, transtornos do espectro autista (associado com deficiência 

intelectual), aptas a frequentarem a rede municipal de ensino para auxiliá-los na 

modalidade física, higiene, alimentação, entre outras que exijam auxílio constante ao 

cotidiano escolar. Oferecer, na entidade, atendimento escolar e educacional 

especializado aos alunos com deficiência intelectual, deficiência múltipla (Deficiência 

intelectual associada à outra deficiência), aos alunos na modalidade Educação Infantil 

(de 0 a 5 anos e 11 meses de idade) e Ensino Fundamental I (1º ao 5º) cujos os 

responsáveis optarem pela matrícula na Escola Especial devido a consideração de 

que seus filhos ainda não estejam aptos a frequentarem a rede regular de ensino, 

bem como oferecer Atendimento Educacional Especializado complementar e 

suplementar, no contra turno escolar. A Secretária Cláudia afirma que a APAE 

desenvolve um trabalho muito bom com as nossas crianças, onde nós precisamos 

desse atendimento. A presidente Cátia também citou o cronograma de aplicação de 

recursos anexo ao plano de trabalho, perguntou se havia dúvidas, diante da negativa 

passou a votação para aprovação do Plano de Trabalho no valor de quinhentos e 

setenta mil reais (570.000,00), a aprovação foi unanime. Após a votação passou-se a 

tratar da prorrogação do Termo de Colaboração nº 09/2018 do FAC – Casa da 

criança, do primeiro trimestre (3) do ano de dois mil e vinte e dois (2022) no valor de 

setenta e cinco mil reais (75.000,00), para que não haja suspensão nas atividades da 

creche e consequentemente prejuízo no atendimento à comunidade local. Tendo em 

vista que a entidade foi inabilitada na chamada pública n 09/2021, por desatender o 

inciso III do Art. 9º do Edital (ausência no estatuto social de cláusula de previsão de 

escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com 

Normas Brasileiras de Contabilidade). A entidade se compromete a regularizar o 

referido documento. A secretária Cláudia informou que a creche já atende 130 

crianças e para o ano de dois mil e vinte dois (2022) ampliou para mais quatorze (14) 
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vagas. Passou-se a votação a aprovação da prorrogação do Termo de Colaboração 

nº 09/2018 do FAC– Casa da criança, do primeiro trimestre (3) do ano de dois mil e 

vinte e dois (2022) no valor de setenta e cinco mil reais (75.000,00). A aprovação foi 

unânime. A Secretária Cláudia pediu a palavra a presidente Cátia para falar sobre o 

rateio do FUNDEB, esclarecendo aos conselheiros que a Secretaria de Educação de 

Pederneiras atinge o percentual de 70% do FUNDEB com os profissionais do 

magistério e por isso não pagará abono aos professores como ocorreu em algumas 

cidades vizinhas. Ainda enfatizou que essa prática do abono não é indicada como 

uma boa gestão e que ao seu ver, a luta deve ser por incorporação em salário e não 

por abono, pois esse nunca é algo constante.  Cláudia informou ainda que o novo 

FUNDEB foi instituído como instrumento permanente de financiamento da educação 

pública regido por emenda e lei própria que todos podem e devem ter acesso para 

melhor conhecimento, inclusive informou que no site do FNDE há uma cartilha com 

todas as dúvidas sobre esse recurso. A secretária assinalou que finalizamos o mês de 

novembro, com 65,38% de aplicação no ensino com o magistério. Os valores de 

dezembro ainda não estão fechados, mas, tendo em vista a aplicação de novembro e 

a previsão de pagamentos da 2ª. parcela do 13º. Salário, de férias e dos salários do 

mês de dezembro aos profissionais do magistério e, ainda o pagamento das rescisões 

contratuais de professores temporários, referentes aos dois anos de trabalho durante 

a Pandemia Covid-19 (2020-2021) em decorrência da prorrogação do contrato 

temporário, por mais um ano, ocorrida em 2020; sendo assim atingiremos os 70% 

exigidos legalmente para aplicação no ensino com o magistério, exclusivamente com 

a remuneração de profissionais da educação básica. Colocou-se à disposição para 

esclarecer para quem ainda estiver com dúvidas sobre o assunto, pois, está 

recebendo os professores, aos vereadores para esclarecimentos. Perguntou se os  
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membros foram questionados, a presidente Cátia respondeu que questionamentos 

sempre tem por conta da divulgação do Estado, porém a lei é bem clara e só pode 

pagar o abono desde que não se atingem os recursos os 70% que são gastos com os 

profissionais de Educação. A secretária pede para que os membros se coloquem a 

disposição para esclarecer a quem ainda tiver dúvidas. A presidente passa a palavra 

a secretária de Educação para as considerações finais, no qual elogiou e agradeceu 

ao trabalho dos membros deste conselho, felicitou a todos com um abençoado Natal e 

um próspero Ano novo, devolveu a palavra a presidente Cátia no qual também fez 

suas considerações e felicitações a todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Cassiana 

Jobstraibizer Mazzo, lavrei a presente ata, lida e aprovada por todos, dispensando-se 

sua assinatura, conforme estabelecido no Regimento Interno. Pederneiras, 21 de 

dezembro de dois mil e vinte e um. 

 

Patrícia De Tillio Claro                                       Justificada   

Gleice Cavalsam Dário                                       Presente  

Isabel Aparecida Biazotto Frascareli                  Presente  

Pedro Henrique Pamplona Silva                        Presente  

Juliana Borim Pereira                                         Presente  

Sueli Aparecida da Silva Soares                        Ausente  

Cassiana Jobstraibizer Mazzo                           Presente  

Danielle de Oliveira Silva                                   Presente  

Silvano  Alves dos Santos                                 Ausente  

Cátia Silene Stevanato Giatti                             Presente  

Danieli Cristina Medeiro                                     Presente  

Thaísa Magnani Dias Rosa                               Justificada  

Lara Soares de Oliveira Moraes                        Ausente  

Luciane Aparecida Soares                                Presente  

Aline Maróstica Gaioto                                      Presente  

 

Convidada  

Cláudia Marisa Melozi Gregolin                        Presente 

Secretária Municipal de Educação  

 


