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

Aos vinte e sete dias do mês de abril 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 ctx-uosj-tdg 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 
dezenove de abril do corrente ano. Como primeiro item da reunião foi discutido o Programa 
Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE onde o Presidente Acílio alertou sobre a 
baixa de quórum para aprovação do parecer, mas que o Conselho possui prazo para este 
trâmite. Em segunda questão foi relatada correspondência enviada ao Executivo Municipal a 
respeito do envio dos documentos referentes ao primeiro bimestre do corrente ano para 
análise do Conselho. Segundo informações apresentadas pelos representantes o fato ocorreu 
em razão de um problema de ordem técnica entre o município e a empresa prestadora de 
serviço que não realizou o trâmite necessário para disponibilização dos dados contábeis em 
razão da migração de sistemas. No terceiro item da pauta foi apresentada uma pesquisa de 
opinião que será distribuída para os usuários do transporte oferecido pelo município e 
custeado com recursos do FUNDEB para mensurar a qualidade do serviço e levar ao executivo 
alguns fatos que precisam ser melhorados. Durante a discussão os Conselheiros acharam 
melhor direcionar este formulário em formato on-line e físico bem como orientar aos pais 
para que preencham juntos dos alunos para que os dados estejam de acordo com a realidade. 
O Prof. Acílio falou também sobre o curso de capacitação que será ofertado aos Conselheiros 
e a importância de todos os membros participarem para melhorar a atuação do trabalho 
deste Conselho. Com este curso o intuito é dar segurança para a atuação do trabalho de 
acompanhamento social proposto. Superadas as discussões deu-se encerrada a reunião. 
Nada mais havendo a tratar eu Moises Mota da Silva, segundo secretário, lavrei a presente ata 
que lida e achada conforme será aprovada. Estiveram presentes os seguintes membros:  
 

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2022 

NOME SEGMENTO   

Adriana Rosária Henriques Bernardo Conselho Tutelar Falta titular 

Mara Cristina de Souza Conselho Tutelar Falta suplente 

Aline  CME Presente suplente 

Édila Shirley de Almeida Campos Diretores das Escolas Municipais Falta Justif. titular 

Lucimar de Almeida Simão Diretores das Escolas Municipais Presente suplente 



Vera Adriana da Silva Organizações da Sociedade Civil Falta titular 

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

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

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

Lívia Cristine de Carvalho Fernandes Secretaria Municipal de Educação Presente 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 Falta titular 

Eldirene Ribeiro de Rezende Lellis Servidores Técnicos Administrativos Presente suplente 

 
Conselheiro Lafaiete, vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e dois. ata aprovada 


