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Aos dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às oito horas, realizou-se conforme 

convocação prévia,  a Reunião ordinária, de modo remoto, por meio do aplicativo  googlemeet 

do Plenário do Conselho Municipal de Educação (CME), sobre a Presidência  de Andréa Maria 

de Souza, estando presentes os seguintes conselheiros titulares:  Tatiana Carvalho de Souza, 

Angela Maria Mendes, Eluzinete Aparecida Monteiro Odilio,  Natália Alves Oliveira,  Sabrina 

de Carvalho Soares Albino, Júlia Sierra Martins Silva, Carolina Montes Durões de Souza, 

Tainara da Silva, a pauta do dia foi: 1) Ofício do Sr. Secretário de Educação Elder dos Santos 

Azevedo, número 80/2021(oitenta, barra dois mil e vinte e um) solicitando uma Indicação de 

Conselheiros para fazer parte do CACS FUNDEB(Conselho para Acompanhamento e Controle 

Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica). Após a leitura do 

Ofício, a presidente do órgão colocou para que os interessados em participar da indicação se 

manifestassem. Com isso três conselheiras se colocaram a disposição: Angela, Júlia e Eluzinete 

e após essa colocação abriu a votação para que  todos os conselheiros votassem e  eram a 

favor das candidatas as vagas solicitadas.Após a votação todos concordaram e votaram para 

que Eluzinete e Angela ficassem então na representatividade do FUNDEB, após Júlia não 

querer mais ficar na função, cedendo seu lugar para a conselheira Eluzinete. A presidente 

encerrou a reunião, solicitando para que as duas conselheiras enviassem seus dados pessoais 

para fins de informações a serem enviadas para o órgão competente. Portanto Eluzinete 

Aparecida Monteiro Odilio(Titular) e Angela Maria Mendes (suplente) são as representantes 

do CACS FUNDEB. Nada mais havendo a constar, eu Andréa Maria de Souza, Presidente deste 

órgão, lavrei a presente ata que dato e assino. Paraíba do Sul, dois dias do mês de setembro de 

dois mil e vinte e um.  
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