
 
 
 
 
 
 

 

 

Aos quatorze e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois reuniram-

se, na sede dos conselhos, os/as Conselheiros (as) Marcos Fellipe Costa, Vitor de 

Castro Veiga, Nadja Amaral, Marilene Santana, Jaguaracy Conceição, Rosilainde 

Oliveira de Amorim e Thiago Brandão. Estiveram presentes também os seguintes 

convidados: Jair Francisco dos Santos e Irundi Andrade. A reunião teve início às 

quatorze horas e trinta minutos. Foi aberto espaço para os informe e o presidente 

informou sobre o congresso da ASPROLF que acontecerá nos dias 28, 29 e 30/09. 

Irundi informa sobre o encontro dos conselhos municipais de educação que será 

organizado pela UNCME e acontecerá em Ilhéus nos dias 21 e 22/09. Marcos diz que  

seria importante  participar do encontro da UNCME e que tentará ir. Vitor diz que 

podem enviar ofício solicitando as passagens. Não havendo mais informes, o 

presidente pontua que há apenas uma correspondência, a qual solicita a frequência 

dos conselheiros representantes do executivo e diz que não respondeu porque não 

considera procedente a SEGOV cobrar isso e pode abrir espaço para interferências. 

Irundi diz que a intenção da SEGOV é garantir a participação do executivo nos 

conselhos e Marcos diz que o conselho já possui os mecanismos de controle. Nadja 

diz que as reuniões são abertas e todos podem participar e não acha correta essa 

solicitação. Jair Francisco pontua que a própria SEGOV pode participar das reuniões. 

Na sequência, foi iniciado o debate da pauta do dia – as eleições do CACS-FUNDEB 

_ e Marcos  pontua que precisam organizar as eleições e a primeira etapa é o edital e 

sugeriu que publicassem o edital até 05/10 e fazer a eleição 31/10.Nadja fala sobre a 

dificuldade de alguns pais e algumas mães participarem das reuniões por diversos 

motivos, dentre eles o horário das reuniões. Sugere verificar algumas mães ativas e 

fazer o processo de escolha entre elas, pois precisa ser alguém participativo e que 

acompanhe as demandas. Irundi fala que se for seguir a lei tacitamente, não tem 

conselho, um exemplo são os estudantes que nunca participam. Jaguaracy sugere 

que as escolas façam reunião e convidem os pais a participarem do conselho.  Marcos 

sugere que os colegiados escolham e entre esses façam a eleição. Nadja pontua que 

nos colegiados só tem uma mãe e muitos nem participam e defende a reunião de pais 

por ser mais ampla. Jaguaracy diz que quem representa os pais são os colegiados. 



 
 
 
 
 
 

 

 

Marcos diz que o colegiado representa a escola e sugere fazer a eleição online. 

Discutiram sobre a participação das associações de moradores e Jaguaracy diz que,  

de acordo com a lei, as associações não participam e Marcos discorda. Marcos sugere 

tirar uma comissão organizadora e a comissão discutir como será. A comissão será 

composta por Thiago, Marcos, Jaguaracy e Nadja. Depois Marcos diz que precisam 

dar continuidade no relatórios sobre as obras e fazer as visitas para verificar as obras 

e fazer o relatório final. Sugeriu a data 27/09 para as visitas. Pontua ainda que 

precisam fazer um parecer até o quarto bimestre e Jaguaracy pontua que precisam 

passar o conselho sem pendências. Marcos diz que farão até o quarto bimestre para 

adiantar e depois faz o outro semestral. Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada às 

dezesseis horas e quinze minutos e foi lavrada a presente ata. 


