
ATA N° 17 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS/FUNDEB DO 
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

            Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às treze
horas e quarenta e dois minutos foi realizada uma Reunião Ordinária do
Conselho  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do  Fundeb  de
Marataízes.  Estavam  presentes  nesta  reunião  os  Conselheiros:  Jasichi
Porto  Prett,  Janete  da  Silva  Pires  Lhanos,  Thiago  Dardengo  de  Paiva,
Mariceli Porto Fernandes, Marcia Maria Silva Peixoto e Marilda de Paula
Furtado. A reunião teve início com os cumprimentos da Presidente Jasichi
Porto Prett, em seguida a presidente falou a respeito do SIOPE, e justificou
que não tem a prestação de contas do 1ª bimestre do ano de 2022, para
análise e aprovação, pois o sistema ainda encontra-se com problemas. A
presidente falou a respeito do memorando que foi enviado para o setor de
agendamento  comunicando  a  troca  das  reuniões  que  aconteceriam  nas
sextas-feiras, passando para as quartas-feiras no período da manhã, devido
a  falta  de  professor  substituto.  Outro  item  da  pauta  foi  a  respeito  da
substituição, que ocorrerá no Conselho. Onde a conselheira Janete da Silva
Pires  Lhanos  será  representante  do  Conselho  Municipal  de  Educação,
como titular e a conselheira Rosemárcia sales Porto será a suplente, devido
a saída da conselheira Denise Barbosa Noyma Vasconcellos. A presidente
Jasichi Porto Prett em seguida leu um memorando que será enviado para o
Setor de Contabilidade e para o Tribunal de Contas da análise e aprovação
das prestações de contas do ano de 2021. Onde todos presentes aprovaram
e  assinaram.  Logo  em seguida  leu  um ofício  que  será  encaminhado  a
Secretária  de  Educação  Cristiane  França  de  Souza  Ribeiro,  pedindo
informações a respeito de alguns funcionários.  A presidente justificou a
falta  da  conselheira  Ingrid  Machado  de  Souza  Ferreira  titular  do



representante técnico do administrativo. Também falou a respeito da falta
de alguns conselheiros. Ficou acordado, que a mesma estará entrando em
contato  com  eles,  para  saber  a  respeito  da  ausência  e  uma  possível
substituição. Sem mais nada a declarar, eu Bruna Ernesto de Freitas lavrei
a presente ata que vai assinada por mim e pelos demais presentes.  


