Ata de Assembleia Eleitoral para Presidente do CACSFUNDEB
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho de 2020 (dois mil e
vinte), às 18 (dezoito) horas, no Aplicativo ZOOM, foi instaurada
Assembleia Eleitoral para a composição das vagas remanescentes
e Presidência do Conselho de Acompanhamento e Controle Social
(CACS- FUNDEB). A Secretária de Educação Professora, Simone
dos Santos Teodoro, agradeceu todos os presentes e destacou
que, na semana passada, houve mais de 80 participantes na
Assembleia. Com isso, esclarece que ficou a demonstrado o
interesse desses professores, funcionários e pais de alunos de
participarem, pois a Secretaria de Educação trabalha com a
participação, a transparência e a democracia. A Secretária de
Educação Simone falou também da extrema importância do CACSFUNDEB e dos demais Conselhos presentes na Secretaria de
Educação. Destacou que esses órgãos são responsáveis pela
regulamentação da legislação educacional, fiscalização e proposta
de medidas para melhoria das políticas públicas. Em seguida, a
Secretária de Educação Simone leu a Ata da Assembleia anterior.
Após a leitura, perguntou aos participantes se todos
concordavam, ou não, com os seus termos redigidos. Não houve
manifestação contrária e, assim sendo, a Secretária Simone
solicitou a todos que participaram da Assembleia, na semana
passada, para irem até a Secretaria de Educação, a fim de
assinarem a Ata da semana anterior. Após, a Secretária de
Educação Simone justificou-se que, devido a demanda de assuntos
na Secretaria de Educação, não foi possível a realização de
Assembleia na data estabelecida na Ata anterior. Em seguida,
passou a palavra para o Controlador Municipal, José Carlos
Trindade, que proferiu esclarecimentos sobre o papel da
Controladoria Municipal. Informou que sua função é garantir a
defesa do patrimônio público, promover a transparência, a
participação social e contribuir para a melhoria da qualidade dos
serviços públicos. Esclareceu também sobre as atribuições do
CACS-FUNDEB, que tem como função principal acompanhar e
controlar a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos
do Fundo para a Educação Básica. O Controlador José Carlos
Trindade agradeceu o convite e a oportunidade de participar,
passando a palavra para a Secretária de Educação Simone, que
agradeceu a fala do Controlador Municipal José Carlos Trindade e
prosseguiu fazendo a chamada de todos os membros titulares das
respectivas Câmaras do CACS-FUNDEB, para fins de iniciar a

eleição do Presidente do CACS-FUNDEB. Nesse momento, a então
Suplente dos Representantes dos
Servidores Técnicoadministrativos, Maria Aparecida de Camargo Santana, pronunciouse que não seria mais suplente e que a servidora Deise Cristiane
Vieira a substituiria. A substituição foi aceita por todos e os
trabalhos prosseguiram com a fala da Secretária de Educação
Simone, que informou o nome da aluna inscrita para representar os
Estudantes da Educação Básica: Sabrina Cristina Correia Barbosa
Dias. Informou também os nomes dos Representantes do Conselho
Tutelar: Paloma Souza de Almeida e Antonia Adriana dos Santos de
Araújo; do Suplente dos Representantes do Poder Executivo
Municipal/Secretaria de Educação: Walterley da Silva; e a Titular
Representante do Poder Legislativo Municipal: Lourdes Francisco
Teixeira. Após, iniciou-se a votação para Presidente do CACSFUNDEB. A primeira candidata a ser votada foi a servidora Renata
Martins de Farias, que obteve 06 (seis) votos. Como a servidora
Renata Martins de Farias obteve a maioria dos votos dos
representantes titulares, ela foi eleita Presidente do CACS-FUNDEB
e o Representante de Pais de Alunos da Educação Básica, José
Roberto dos Santos Silva, foi eleito o Vice-presidente do CACSFUNDEB. A Secretária de Educação Simone parabenizou a
Presidente do CACS-FUNDEB e seu Vice-presidente pela eleição.
Posteriormente, a palavra foi transferida para o Controlador
Municipal, José Carlos Trindade, que parabenizou os eleitos e
ressaltou a importância do CACS-FUNDEB para uma gestão
eficiente e eficaz, bem como para não haver atrasos ou
impedimentos de recebimento de recursos. Orientou os
conselheiros sobre os pareceres, reuniões e a efetiva participação
de todos nos trabalhos no respectivo conselho. Falou também da
importância do CACS-FUNDEB possuir uma Secretária para
registrar todas as reuniões em Ata. Por unanimidade, a Titular
Representante dos Professores da Educação Básica, Tamires da
Silva Vieira, foi a escolhida para secretariar os trabalhos do CACSFUNDEB. O Controlador Municipal, José Carlos Trindade,
agradeceu mais uma vez e passou a palavra para a Secretária de
Educação Simone, que também parabenizou os eleitos mais uma
vez e enfatizou que a organização do CACS-FUNDEB é coletiva na
promoção e defesa do interesse público, bem como que não é
instrumento ou meio de realização de política partidária. Orientou
também referente a discrição que deve orientar a atuação de cada
eleito e que a Secretaria de Educação se coloca à disposição para
colaborar e para implementar a política educacional no avanço do
município e no desenvolvimento da Educação Básica. Após,

cumprimentou e agradeceu todos os presentes, dando por
encerrada a Assembleia. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi
encerrada e a presente Ata foi secretariada por mim, Rosana
Jovalente Melo de Moura, Conselheira Titular do Conselho
Municipal de Educação, que lavrei a presente Ata, que deverá ser
lida e assinada por todos os presentes.

