
Boletim informativo - CACSFUNDEB. 
 
Representante do Poder Executivo (Portaria 1.961/2021) 
Titular: Sileize Maria de Andrade 
Suplente:  Sandra Pires Serafim 
 
Titular da Sec. de Educação: Denise Badaschia Lalamov 
Suplente da Sec. de Educação: Priscila da Silva Karapurnala Maciel 
 

Representantes dos Professores da Educação Básica Pública Municipal 
Titular: Ana Paula Nogueira Moreira Borella 
Suplente: Maria Beatriz Gomes Aires Branco 
 

Representantes dos Diretores da Educação Básica Pública Municipal 
Titular: Silvana Bezerra Silva 
Suplente: Erlan Rodrigues Andrade 
 
Representantes dos Servidores Técnico-Administrativos da Escola Básica Pública Municipal 
Titular: Vanessa Cristina Moreira de Lima 
Suplente: Gislenilda Aparecida da Silva 
 
Representantes dos Pais/Responsáveis de Alunos da Escola Básica Pública Municipal 
Titular: Tatiana da Silva Loureço Alves 
Suplente: Janaina Aparecida Holuba Caetano 
 
Titular: Fernanda Renata Luckachaki Cardoso 
Suplente: Andréa Barbosa da Silva 
 
Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública Municipal 
Titular: Alaide Otavio Ferreira 
Suplente: Luana Barbosa Nunes 

 
Representantes dos Estudantes Secundaristas da Educação Básica Pública Municipal 
Titular: Fernanda Ferrari de Jesus 
Suplente: Adriana Oliveira de Gouveia 
 
Representantes do Conselho Municipal de Educação (CME) 
Titular: Roberta Camila Pereira 
Suplente: Marcial de Almeida 
 
Representantes do Conselho Tutelar (Portaria nº 13.46/2021) 
Titular: Luana Karen da Silva de Carvalho 
Suplente: Francisco Sadao Uemura 
 
 
Conforme a determinação do Governo Federal em março de 2021, todos os entes federados deveriam eleger o novo Conselho do CONFUNDEB, que teria 
como objetivo cumprir um mandato transitório por aproximadamente dois anos. O novo conselho de Cotia iniciou suas atividades em maio de 2021 e 
finalizará suas atividades em 31 de dezembro de 2022.  
 
Nossa primeira reunião fizemos a votação do Presidente eleito por seus pares (Silvana Bezerra Silva, representante dos diretores e a Vice Presidente a 
Roberta Camila Pereira representante do Conselho Municipal de Educação). 
 
Funções do conselho: 
 

• Acompanhar os gastos dos recursos públicos repassados pelo Governo Federal para a valorização dos Profissionais da Educação. 

• Fiscalizar se a municipalidade está aplicando a parcela dos 70% obrigatoriamente na remuneração dos Profissionais que atuam diretamente com 

os alunos. 

• O mesmo não ocorre com a parcela dos 30%, a municipalidade pode investir na capacitação e manutenção da Educação em geral das Escolas. 

Atuação do conselho: 

• Por ser um ano atípico, as reuniões do CACSFUNDEB foram realizadas remotamente conforme as determinações  das Medidas de Combate a 

Pandemia, na primeira reunião remota fizemos um balanço das ações do conselho anterior, para termos ciência do que foi realizado e pendente. 

Neste período de atuação nos enviamos a municipalidade todos os ofícios elencados:   
-Ofício 03/2021 (Solicita informações sobre os benefícios atrasados) 
-Ofício 04/2021 (Solicita informações sobre a Revisão do Plano de Carreira do Magistério e os mecanismos de 
valorização e capacitação dos Profissionais da Educação)  
-Ofício 05/2021 (Solicita do Departamento Jurídico informações sobre as competências do Conselho)  
-Ofício 06/2021 (Solicita dos Departamentos de Supervisão, Pessoal e Contabilidade sobre os valores gastos dos 
recursos do FUNDEB)  
-Ofício 07/2021 (Solicita adequação dos dados do Conselho no site da Prefeitura  de Cotia)  

https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB%20OFICIO%2003%202021%20%20PROC%2017085%202021.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB%20OF-CIO%2004%202021%20PROC%2017086%202021.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACS%20FUNDEB%20OFICIO%2005%202021%20PROC%2017087%202021%20SOLIC%20INFOR.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB%20OFICIO%2006%202021%20PROC%2017088%202021.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB%20OFICIO%2007%202021%20PROC%2017423%202021.pdf


-Ofício 08/2021 (Solicita a presença da senhora Taciana na Reunião do Conselho)  
-Ofício 09/2021 (Solicita a correção do preenchimento dos dados nos Relatórios do SIOPE) 
- Ofício 10/2021 (Reitera a solicitação sobre os benefícios atrasados)  
- Ofício 11/2021 (Reunião com a Comissão de Educação da Câmara Municipal de Cotia) 
- Ofício 12/2021 (Solicita o quadro de funcionários por Escola) 
- Ofício 13/2021 (Solicita os dados comparativos entre SIOPE/Portal da Transparência/ Folha de Pagamento) 
- Ofício 14/2021 (Solicita listas dos funcionários pagos com as verbas do Ensino Próprio) 
- Ofício 15-16-18-18/2021 (Reunião coma Comissão de Educação de Cotia e o CACSFUNDEB) 
- Ofício 19/2021 (Solicita informações sobre o número de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino) 
- Ofício 20/2021 (Solicita relação dos funcionários que recebem com os recursos do FUNDEB) 
- Ofício 22/2021 (Solicita relação dos funcionários que receberam com os recursos do FUNDEB (25.000.000,00) 
- Ofício 21/2021 (Solicita informações sobre os recursos do FUNDEB aplicados nos exercícios anteriores)  
 
Os ofícios foram na sua maioria respondidos, outros aguardam respostas da municipalidade que segundo a nova 
legislação do FUNDEB, os órgãos questionados têm 20 dias para nos responder.  
 
Neste período de atuação realizamos as reuniões elencadas:   
 

- Reunião 02/06/2021 (Verificar as ações do conselho anterior)  
- Reunião 30/06/2021 (Elaborar o calendário das reuniões do Conselho;  Análise dos ofícios enviados; 
Planejamento da reunião presencial  para averiguar os documentos de responsabilidade do Conselho)  
- Reunião 23/07/2021 (Análise das respostas dos ofícios; Propostas para reunião presencial) 
- Reunião 29/07/2021 (Análise dos Processos de janeiro a junho; Análise das folhas de janeiro a junho; Parecer 
do Tribunal de Contas do 1º e 2º Trimestre) 
- Reunião 31/08/2021 (Locação dos professores por escola; Número de funcionários pagos em janeiro e a 
diferença dos meses posteriores; Reunião da /Comissão  de Educação da Câmara Municipal de Cotia) 
- Reunião 28/09/2021 (Análise dos Processos de janeiro a junho; Análise das folhas de pagamento de janeiro a 
junho) 
- Reunião 07/10/2021 (Reunião com a Comissão de Educação da Câmara Municipal sobre o Plano de Carreira 
dos  Profissionais da Educação; Assinatura das folhas de pagamento dos meses de janeiro a julho de 2021; 
Respostas dos ofícios solicitados pelo Conselho. 
- Reunião 29/11/2021 (Conclusão e assinatura dos documento; Análise das folhas de pagamento e processos  
referentes aos meses de setembro e outubro) 
- Reunião 08/12/2021 (Conclusão das assinaturas dos documentos ; Análise das folhas de pagamento e 
processos dos meses setembro, outubro e  novembro; Parecer conclusivo do terceiro trimestre de 2021 a ser 
encaminhado para o Tribunal de Contas de São Paulo). 
O conselho encerrou suas atividades na reunião presencial, projetando para o próximo ano a Construção de 
ações importantes tais como: 

• Acompanhamento sistemático do número de alunos da Rede Municipal; 

• Locação dos profissionais da Rede; 

• Divulgação mensal das realizações do Conselho;  

• Divulgação antecipada das reuniões presenciais; 

• Divulgação via e-mail institucional do link do Conselho na página da Prefeitura;  
 

Resposta do oficio 22/2021, que faremos um destaque: 

• No mês de outubro de 2021 a municipalidade utilizou dos R$25.000.000,00 um montante de  

• R$ 4.583.438,01, para pagar (cursos, 1ª e 2ª Licenciatura Plena, 1ª e 2ª Pôs Graduação e Progressão) do 

dia 10 de abril de 2014 ao dia 09 de setembro de 2015. (193 processos) 

• No mês de novembro de 2021 a municipalidade utilizou dos R$25.000.000,00 um montante de  

• R$ 10.118.588,62, para pagar (cursos, 1ª e 2ª Licenciatura Plena, 1ª e 2ª Pôs Graduação e Progressão) do 

dia 10 de setembro de 2015 o dia 23 de março de 2016. (443 processos) 

• No mês de dezembro de 2021 a municipalidade utilizou dos R$25.000.000,00 um montante de  

https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB%20OFICIO%2008%202021%20%20SOLICITA%20TICIANA%20REUNIAO%20NA%20CONTABILID.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB%20OF%C3%8DCIO%2009%202021%20REF.%20CORRE%C3%87%C3%83O%20DE%20DOCUMENTOS.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB-%20OF%C3%8DCIO%2010%202021%20REITERA%20INFORM.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB-%20OF%C3%8DCIO%2011%202021%20REUNI%C3%83O%20COMISSAO%20EDUCA%C3%87%C3%83O%20CMC.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/OFICIO%20CACSFUNDEB%2012%202021%20%20processo%2026779%202021%20SOLICITA%20QUADRO%20FUNCION.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/OFICIO%20CACSFUNDEB%2013%202021%20processo%2027977%202021%20SOLICITA%20DADOS%20COMPARATIVOS.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB%20OFICIO%2014%202021%20PROCESSO%2029131%202021%20SOLICITA%20LISTA%20DE%20FUNC%20ENSINO%20PROPRIO.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/OFICIO%20CACSFUNDEB-%20N%C2%BA%20%2015%202021-%20CAMARA%20SEM%20PROCESSO%20-001338.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB%20OFICIO%2014%202021%20PROCESSO%2029131%202021%20SOLICITA%20LISTA%20DE%20FUNC%20ENSINO%20PROPRIO.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB%20OFICIO%2014%202021%20PROCESSO%2029131%202021%20SOLICITA%20LISTA%20DE%20FUNC%20ENSINO%20PROPRIO.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB%20OFICIO%2014%202021%20PROCESSO%2029131%202021%20SOLICITA%20LISTA%20DE%20FUNC%20ENSINO%20PROPRIO.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB%20OFICIO%2014%202021%20PROCESSO%2029131%202021%20SOLICITA%20LISTA%20DE%20FUNC%20ENSINO%20PROPRIO.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB-%20OF%C3%8DCIO%2010%202021%20REITERA%20INFORM.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB-%20OF%C3%8DCIO%2010%202021%20REITERA%20INFORM.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB-%20OF%C3%8DCIO%2010%202021%20REITERA%20INFORM.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB-%20OF%C3%8DCIO%2010%202021%20REITERA%20INFORM.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB-%20OF%C3%8DCIO%2010%202021%20REITERA%20INFORM.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB-%20OF%C3%8DCIO%2010%202021%20REITERA%20INFORM.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB-%20OF%C3%8DCIO%2010%202021%20REITERA%20INFORM.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB-%20OF%C3%8DCIO%2010%202021%20REITERA%20INFORM.pdf
https://cotia.sp.gov.br/public_html/uploads/source/CACSFUNDEB-%20OF%C3%8DCIO%2010%202021%20REITERA%20INFORM.pdf


• R$ 10.136.557,64, para pagar (cursos, 1ª e 2ª Licenciatura Plena, 1ª e 2ª Pôs Graduação e Progressão) do 
dia 28 de março de 2016 ao dia 29 de abril de 2016. (522 processos) 

Valor total utilizado até a presente data dos R$25.000.000,00 foi (R$  24.838.584,28) 

• Salientamos que esta lista pode sofrer alterações devido a projeção de recursos do mês de dezembro. 
Lembrando que segundo a reunião realizada com o Secretario de Educação no dia 20 de dezembro de 
2021 o mesmo acenou a possibilidade de ser utilizado, além do valor programado R$25.000.000,00 mais 
R$2.000.000,00 aproximadamente. 

 
O Conselho deseja a todos os funcionários e famílias Boas Festas e um Prospero ano Novo. 

 
 

 
 

 
 
 


