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

Aos vinte e quatro 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 rts-inni-qnt 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 extraordinária
ocorrida em sete de março do corrente ano. Como primeiro assunto da pauta foi feito o
relato das reuniões ocorridas na Casa dos Conselhos nos dias quinze e dezoito do corrente
ano. O presidente Acílio explicou que a reunião do dia quinze foi marcada para entrega dos
documentos do Conselho que estavam sob a guarda do mesmo e que este órgão vem
desde janeiro do corrente ano solicitando a extinta presidente e ex-secretária a entrega dos
mesmo. Conforme explicou a conselheira Adriele a reunião girou em torno de ataques e
manifestações de mágoas da ex-conselheira Etelvina Rossi o que se tornou desnecessário
haja visto a necessidade do encontro e a participação dos representantes do poder
legislativo local. Os Conselheiros Acílio e Gildeia explicaram que foi informado na reunião
pela ex-secretária Daiane a perda da senha do e-mail fundebcl@yahoo.com. Contudo este
material faz parte do acervo do Conselho e precisa ser resgatado. Ainda na reunião foi
explicado que a página do facebook criada em quatro de agosto de dois mil e vinte com o
nome Fundeb - Conselho Municipal de Conselheiro Lafaiete e no dia vinte e oito de
dezembro do ano próximo passado foi renomeado para Fundeb - minhas publicações
enquanto Presidente é de propriedade da Sra. Etelvina Rossi, o que não é aceito pelo
Conselho do FUNDEB e também entende que este veículo de comunicação deve retomar
para o Conselho uma vez que foi criado para as divulgações dos atos do Conselho. Acílio
explicou que desde que assumiu está correndo atrás do arquivo e que este desgaste é
desnecessário e é motivado para desmotivar e desvalorizar o trabalho realizado. Ainda o
Presidente Acílio explicou que marcou outra reunião para o dia dezoito do mês corrente com
o intuito de acondicionamento do arquivo recebido na sala destinada para o Conselho e
quando lá chegou a mesma estava ocupada com o arquivo do Conselho Municipal de
Educação e um aviso na porta dizendo ser ali uma sala de arquivo do mesmo. A Secretária
Magna Cupertino que estava acompanhando o encontro informou que o fato não procedia e
que aquela sala está destinada para o Conselho do FUNDEB e Conselho de Alimentação
Escolar. Ainda em sua fala o Presidente Acílio disse que parte do arquivo do FUNDEB foi
colocado para fora do espaço destinado a ele sem o consentimento das funcionárias da casa
muito menos da Secretária Municipal de Desenvolvimento Social Magna Cupertino. Frente
esta situação os Conselheiros que estavam presentes a esse encontro realizou a troca dos
móveis e acondicionou seu arquivo na sala do Conselho do FUNDEB como definido com a
administração municipal. Ainda em sua fala o Presidente Acílio informou que será feita uma
reunião com os presidentes dos Conselhos Municipais e que não quer uma guerra entre os
Conselhos. No item dois da pauta o presidente apresentou uma prévia do parecer feito e
disse que precisava de um pouco mais de tempo para estudar o tema e fazer um modelo
mais sintético haja vista que o Conselho não possui este caráter técnico, mas de
acompanhamento social. Falou ainda da dificuldade de trabalho que ocorreu durante o ano

mailto:fundebcl@yahoo.com


anterior o que dificultou um efetivo trabalho de todos os membros do conselho. Contudo,
mesmo com as questões impeditivas foi-se feita a avaliação dos bimestres e todos os meses
estavam devidamente aprovados nos sistemas de regulação. No terceiro item da pauta
apresentou as redes sociais criadas pelo Conselheiro Moises Mota e definiu que a
administração da página será dividida com o segundo secretário, a conselheira
vice-presidente Liamara e demais conselheiros que se sentirem motivados para tal. Nada
mais havendo a tratar encerrou a presente reunião. Estiveram presentes os seguintes
membros:

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2022

NOME SEGMENTO

Adriana Rosária Henriques Bernardo Conselho Tutelar Falta titular

Mara Cristina de Souza Conselho Tutelar Falta suplente

Édila Shirley de Almeida Campos Diretores das Escolas Municipais Falta Just titular

Lucimar de Almeida Simão Diretores das Escolas Municipais Falta Just suplente

Vera Adriana da Silva Organizações da Sociedade Civil Presente titular

Graziela Peixoto Pais de Alunos das Esc. Públicas Mun. Falta titular

Vanderlúcia Aparecida da Costa Pais de Alunos das Esc. Públicas Mun. Presente titular

Waltair Vasconcelos Sobrinho Pais de Alunos das Esc. Públicas Mun. Falta suplente

Acilio Ferreira da Costa Júnior Professores das Esc. Públicas Municipais Presente titular

Amaro Ivanilton Braga Professores das Esc. Públicas Municipais Falta suplente

Gildéia Campos de Souza Professores das Esc. Públicas Municipais Presente suplente

Liamara Fontes da Silva Verdolim Professores das Esc. Públicas Municipais Falta Just titular

Fernando Patrício Gonçalves Rep dos Estudantes das Esc. Públicas Mun. Falta suplente

Rosemayre Diogo de Souza Rep dos Estudantes das Esc. Públicas Mun. Falta titular

Aline Gama Vicente Pereira Rep. das Escolas do Campo Presente suplente

Maria Aparecida Justo Filha Rep. das Escolas do Campo Falta titular

Karine Cristina da Silva Martins Rep. das Escolas Quilombolas Falta suplente

Luciene Aparecida de Rezende Vasconcelos Rep. das Escolas Quilombolas Falta Just titular

Joana D’arc de Souza Dias Secretaria Municipal de Educação Presente titular



Lívia Cristine de Carvalho Fernandes Secretaria Municipal de Educação Falta suplente

Mauro Junior Morais de Oliveira Secretaria Municipal de Educação Falta suplente

Moises Mota da Silva Secretaria Municipal de Educação Presente titular

Adriele da Silva Costa Donato Servidores Técnicos Administrativos Presente titular

Eldirene Ribeiro de Rezende Lellis Servidores Técnicos Administrativos Presente suplente

Eu, Moisés Mota da Silva, segundo-secretário, lavrei a presente ata para ser lida e votada.
Conselheiro Lafaiete, trinta de março de dois mil e vinte e dois. ata aprovada.


