
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB DE
CONSELHEIRO LAFAIETE - MG

Ao primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois às dezessete horas e quinze
minutos em primeira convocação e dezoito horas em segunda convocação iniciou a reunião
extraordinária do Conselho Municipal de Controle Social do FUNDEB em formato presencial
na sede da Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro Lafaiete e conforme
convocação e pauta feita pelo presidente Acilio Ferreira da Costa Júnior. De início foi lida,
colocada em discussão e votada a ata da reunião ordinária ocorrida em vinte e seis de
janeiro do corrente ano. Antes de iniciar os trabalhos da presente reunião o Presidente do
Conselho convidou para tomar assento à mesa e fazer o uso da palavra o Secretário
Municipal de Educação Prof. Albano de Souza Tibúrcio que elencou sobre a importância do
Conselho, bem como a autonomia que o órgão precisa para trabalhar. Disse que o
CACS-FUNDEB possui uma identidade própria, haja vista a sua responsabilidade em
acompanhar a aplicação de fundo de recursos nacional. Disse ainda da importância de um
diálogo propositivo e que é seu papel promover o acesso entre os entes municipais.
Agradeceu o convite e deixou a mensagem que acolhe todos os conselhos como entes do
Executivo Municipal. Em agradecimento pela receptividade e participação o Presidente
Acílio acrescentou que o Conselho não é inimigo do Executivo e que devem buscar uma
parceria para que aconteça bem o trabalho e também agradeceu a sua presença como a de
todos. Iniciando os itens da pauta a primeira discussão foi sobre o Regimento Interno, objeto
principal da reunião. O item não foi discutido em razão de ter havido reuniões para esse fim.
O regimento interno do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB foi aprovado por unanimidade e será divulgado no site da Prefeitura Municipal de
Conselheiro Lafaiete. O plano de ação para o corrente ano também foi aprovado sem
ressalvas e as discussões para tal foram realizadas em momentos anteriores. A respeito do
item dois da pauta foram eleitos para atuarem como Primeira-Secretária a conselheira
Adriele da Silva Costa Donato e como Segundo-Secretário o conselheiro Moises Mota da
Silva. Sobre as comissões iniciou-se as escolhas dos nomes para as composições, contudo o
assunto voltará à discussão em reunião próxima. Em seguida foi aberta a palavra franca dos
Conselheiros e Convidados. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Acilio Ferreira da
Costa Júnior, titular, Eldirene Ribeiro de Rezende Lellis, suplente Gildéia Campos de Souza,
suplente, Joana D’arc de Souza Dias, titular, Lívia Cristine de Carvalho Fernandes, suplente,
Moises Mota da Silva, titular, Vanderlúcia Aparecida da Costa, titular, Vera Adriana da Silva,
titular. Justificaram as presenças os seguintes conselheiros: Aline Gama Vicente Pereira,
suplente, Liamara Fontes da Silva Verdolim, titular e Luciene Aparecida de Rezende
Vasconcelos, titular. Eu, Moises Mota da Silva, secretário ad hoc do Conselho lavrei a presente
ata que será lida e votada. Conselheiro Lafaiete, quatorze de fevereiro de dois mil e vinte e
dois. Ata aprovada por unanimidade, segue para publicação.


