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

Aos vinte e três dias do mês de fevereiro 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 ordinária do Conselho Municipal de Controle Social do FUNDEB em
formato on-line na plataforma google meet direcionado por meio do ID ovv-wjgm-fcd 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 quatorze de fevereiro do corrente ano. Como primeira matéria da pauta foi feita
a análise do sexto bimestre de dois mil e vinte e um que apreciado os documentos foi
aprovado por unanimidade. A conselheira suplente Gildeia solicitou que conste em ata que
para o corrente ano é fundamental a atenção do executivo para os gastos conforme a
legislação que orienta setenta por cento com os servidores. No momento da palavra franca
foi debatida a questão do quinquênio dos servidores da educação, os gastos com a merenda
escolar, o reajuste dos professores com base no piso salarial nacional. Estas demandas foram
anotadas pelo Presidente Acílio que irá encaminhar aos órgãos competentes e pautar nas
próximas reuniões. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Vera Adriana da Silva,
titular, Vanderlúcia Aparecida da Costa, titular, Acilio Ferreira da Costa Júnior, titular, Gildéia
Campos de Souza, suplente, Liamara Fontes da Silva Verdolim, titular, Luciene Aparecida de
Rezende Vasconcelos, titular, Joana D’arc de Souza Dias, titular, Moises Mota da Silva, titular,
Eldirene Ribeiro de Rezende Lellis, suplente. Eu, Moises Mota da Silva, segundo-secretário do
Conselho lavrei a presente ata que será lida e votada. Conselheiro Lafaiete, 7 de março de
2022. Ata aprovada..


