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Aos vinte e seis dias do mês de janeiro 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 
do Conselho Municipal de Controle Social do FUNDEB em formato on-line em razão das 
medidas protetivas para controle da pandemia do COVID-19 e conforme convocação e pauta 
feito pelo presidente Acilio Ferreira da Costa Júnior. De início foi lida, colocada em discussão 
e aprovada a ata da reunião extraordinária ocorrida em dez de janeiro do corrente ano. Como 
primeiro item da pauta o Conselheiro-Presidente Acílio repassou aos conselheiros os informes 
sobre a reunião realizada a convite do Secretário Municipal de Educação do município Prof. 
Albano de Souza Tibúrcio e contou com a presença da Conselheira Liamara Fontes da Silva 
Verdolim, do Conselheiro Acílio bem como do Secretário Albano e tratou sobre o reajuste do 
salário. Neste item os representantes do Conselho recomendaram um estudo para a 
valorização do setor da educação como um todo. Foi discutida também a situação da casa 
dos conselhos, sua infraestrutura e logística para o bom andamento dos trabalhos do 
Conselho. Na reunião falou sobre a recomposição dos membros que estão faltando e que o 
Secretário manifestou o desejo que o processo seja feito dentro do próprio conselho. Também 
foi relatado para os presentes a reunião realizada entre os conselheiro Presidente Acílio, a 
Conselheira Gildeia Campos de Souza com a Secretária de Desenvolvimento Social Magna 
Cupertino para tratar sobre o inventário da Casa dos Conselhos no que tange a estrutura e 
patrimônio destinado para o CACS-FUNDEB, também relatou sobre a necessidade de 
organizar a sala. Sobre este relato a Conselheira Gildeia informou que a servidora Josiane irá 
atender o CMACS-FUNDEB e que todo o mobiliário está devidamente registrado pela casa 
dos conselhos. A reunião com a Secretária Magna foi positiva, e a mesma demonstrou certa 
preocupação pela forma que o Conselho estava sendo gerido anteriormente e que agora é 
possível realizar uma caminhada em conjunto. A Secretária Magna disse que estão dispostos 
a agilizar as demandas apresentadas para o bem do órgão. Sobre o segundo item da pauta 
onde foi apresentada e discutida a situação atual dos demonstrativos do quinto e sexto 
bimestres o Conselheiro Presidente Acílio informou que sobre a aprovação ainda não foi feita 
a do quinto bimestre no site por pendências levantadas pelo FNDE e que o município 
justificou apresentando documentos comprobatórios. Resolvida essa questão foi apresentada 
como inválida a senha do Secretário Municipal de Educação que acarretou no atraso. Ainda o 
conselheiro presidente Acílio apresentou a página do SIOPE-MAVS módulo 
acompanhamento e validação do SIOPE e que os bimestres primeiro, segundo, terceiro e 
quarto estão devidamente aprovados e que o quinto bimestre ainda não foi lançado devido a 
estas questões anteriormente explicadas. Sobre as alterações do Regimento Interno e do 
Plano de Ação 2022 a conselheira Gildeia falou sobre a importância de se ter uma comissão 
para análise do apoio suplementar. O conselheiro Moises Mota propôs que seja realizada uma 
reunião específica para tratar desse assunto de modo presencial na SEMED. Os itens 
destacadas para tratar sobre a escolha dos Conselheiros para atuarem como primeiro e 
segundo secretário do Conselho bem como as comissões permanentes do CACS-FUNDEB 
ficou de serem discutidos e deliberados na próxima reunião, de modo extraordinário com esta 
finalidade a acontecer presencialmente na Secretaria Municipal de Educação no dia primeiro 
de de fevereiro do corrente ano às dezesseis horas. Em seguida foi aberta a palavra franca dos 



Conselheiros e Convidados. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Acilio Ferreira da 
Costa Júnior, titular, Aline Gama Vicente Pereira, suplente, Eldirene Ribeiro de Rezende Lellis, 
suplente, Gildéia Campos de Souza, suplente, Moises Mota da Silva, titular, Vanderlúcia 
Aparecida da Costa, titular, Vera Adriana da Silva, titular e também os servidores Alcione Alves 
da Silva Campos, Rosana Correia, Juliana Silva, Nice Nandes, Cláudia Leite, Ivone Damião, 
Maria do Céu, Rita de Cássia e Carmem Rosa. Eu Moises Mota da Silva, secretário ad hoc do 
Conselho lavrei a presente ata que lida e aprovada será assinada pelos presentes. Conselheiro 
Lafaiete, primeiro de fevereiro de dois mi e vinte e dois. 
 
 


