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

Aos sete dias do mês de março de dois mil e vinte e dois às dezessete horas e quarenta e
cinco minutos em primeira convocação e dezoito horas em segunda convocação iniciou a
reunião extraordinária do Conselho Municipal de Controle Social do FUNDEB em formato
on-line na plataforma google meet direcionado por meio do ID uwt-pjro-mzj e seguindo a
convocação e pauta feitas pelo presidente Acilio Ferreira da Costa Júnior. De início foi lida,
colocada em discussão, votada e aprovada a ata da reunião ordinária ocorrida em vinte e três
de fevereiro do corrente ano. Antes de iniciada a pauta, o Conselheiro Moises Mota da Silva
solicitou inserir na pauta a criação de uma comissão para fins de organizar a recomposição
dos segmentos do Conselho do FUNDEB. Como primeira matéria da pauta foi apresentada a
correspondência remetida pela Sra. Etelvina Rossi, extinta presidente e ex-conselheira, sobre
a entrega dos documentos onde a mesma solicita realizar a entrega dos documentos do
CACS-FUNDEB diretamente ao Presidente do Conselho Prof. Acílio e ainda no teor do
documento a Sra Rossi informa que convidou a Comissão de Educação da Câmara Municipal
de Conselheiro Lafaiete para acompanhar tal entrega. Durante a discussão a Conselheira
Luciene e Gildeia opinaram que não se faz necessária a presença de todos os Conselheiros,
mas sim dos representantes. O conselheiro Moises citou que este assunto já foi pauta no
Conselho e que medidas estão sendo tomadas para reaver o patrimônio do órgão de
acompanhamento social e que para este momento é imprescindível a presença do
Presidente, Vice-Presidente bem como da Secretária do Conselho para lavrar um termo de
entrega após a conferência dos documentos. Em segundo momento foi apresentado ofício
número setenta e cinco expedido pela Secretaria Municipal de Educação de Conselheiro
Lafaiete em resposta ao ofício número oito expedido por este Conselho no ano passado.
Alguns conselheiros manifestaram terem lido tal documento e aceitaram as questões
apresentadas. Outros conselheiros informaram não ter feito a leitura do mesmo, pelas
manifestações o Presidente Acílio achou por bem colocar tal documento para ser analisado
juntamente com a folha de pagamento dos meses janeiro e fevereiro do corrente ano. A
Conselheira Gildeia colocou em questão a denúncia recebida pelo CACS-FUNDEB a respeito
do cumprimento de carga horária para os cargos de professores de educação básica e
educação infantil. A questão será reportada ao executivo com o pedido de elucidar os fatos e
melhor explicação do que vem sendo realizado na rede municipal de ensino. A respeito da
formação de comissão para os processos de eleição dos representantes para os segmentos
ficou definida a participação das Conselheiras Vera Adriana da Silva, Gildéia Campos de
Souza e Moises Mota da Silva. Nada mais havendo a tratar encerrou a presente reunião.
Estiveram presentes os seguintes membros: Vera Adriana da Silva, titular, Acílio Ferreira da
Costa Júnior, titular, Gildéia Campos de Souza, suplente, Liamara Fontes da Silva Verdolim,
titular, Aline Gama Vicente Pereira, suplente, Luciene Aparecida de Vasconcelos Rezende,
titular, Moises Mota da Silva, titular, Adriele da Silva Costa Donato, titular e Eldirene Ribeiro
de Rezende Lellis, suplente. Participaram os seguintes convidados Flávia Teodoro, Dinea
Martins, Claudia Leite, Sheldon Carvalho, Dayana Araujo e Patrícia Eugenio. Eu, Moisés Mota
da Silva, segundo-secretário, lavrei a presente ata para ser lida e votada. Conselheiro Lafaiete,
vinte e quatro de março de dois mil e vinte e dois. Ata aprovada.


