
Ata da reunião do Conselho de Acompanhamento e controle social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do
Magistério, na sede da Secretaria municipal de educação deBbaixo Guandu,
situada à rua lbituba, numero cento e cinquenta, centro, Baixo Guandu, ES;
estando presentes os senhores: Juliana Scadua Westphal de Paula Soares,
Nayane Lopes de Lima Scheffelbain, Rhuan Pinheiro da Silva, Quiriate Batista
Vilaça, Luciana Heidmann Bruno, Vanusa Pio, Joseline dos Santos Ramelow,
Christiane A. Barbosa Carvalho, Fabrício Maldonado Onhnezorge, Elsimar de
Sousa Vilaça Batista, Eduardo Telles, Giulianni Amaral da Cruz, Vander Cuba;
representando o conselho municipal de educação, servidores públicos
administrativos, secretaria municipal de educação, diretores das escolas
municipais, secretaria municipal da administração, conselho tutelar, alunos da
educação básica, professores do campo e pais de alunos da educação básica,
Professores da educação básica. Na data de vinte e sete de janeiro de dois mil
e vinte e três, As nove horas e dezoito minutos a secretária municipal de
educação de Baixo Guandu, Kelly Christina Damasceno Gama, deu abertura a
reunião apresentando os representantes de categorias presentes, explicando a
importância da reunião, tendo em vista terem sido indicados para compor o
presente conselho e justificando as ausências. A secretária Kelly explicou as
funções do conselho, deixando disponíveis as atas do conselho anterior, caso
algum conselheiro tenha o desejo de tomar conhecimento dos atos anteriores,
do Conselho cujo periodo de vigência encerrou—se, bem como os extratos
bancário do período anterior, haja visto o conselho acompanhar as verbas do
FUNDEB. Abriu—se para manifestação dos presentes no intuito de eleger
presidente e vice para a vigência deste conselho. Sendo os conselheiros
indicados pelas categorias, todavia presidente e vice são eleitos pelos
conselheiros. Os conselheiros Fabrício e Joseline se prontificaram a concorrer a
presidência e vice presidência; Giulianni Amaral da Cruz se prontificou a
desenvolver as atividades de secretaria, sendo prontamente aceito por todos. O
candidato Fabricio toi unanimemente eleito presidente, de forma que a candidata
Joseline estará atuando enquanto vice. Foi esclarecido que a agenda de
reuniões será construída coletivamente de acordo com a possibilidade de todos
e agendadas a medida que forem necessárias ou reuniões ordinárias durante a
vigência bienal desta gestão. Verificando—se a presença de metade mais um dos
representantes de categorias, ponderou-se a legitimidade desta reunião e da
eleição de presidência. Encerrou—se a reunião As nove horas e trinta e oito
minutos, tendo sido esta ta lida e provada poºr tod , segu mnas assinaturas
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