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Ata da I Reunião Ordinária do Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social – FUNDEB VG 

Em conformidade com a regulamentação da Lei Nacional Nº 14.113/2020 e de acordo com 
o disposto em Lei Municipal Nº 4.712/2021, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do 
ano de 2021 (dois mil e vinte e um), a nova composição Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social CACS-FUNDEB-VG, conforme Decreto Municipal Nº 37/2021, reuniu-se às 
11h00 (onze horas), para a sua I Reunião Ordinária, sob a condução da assessora Técnica 
Ivone Gasparetto e da Conselheira Carla Letícia Oliveira Borges. Se fizeram presentes a 
reunião os (as) Conselheiros (as): Carla Letícia Oliveira Borges; Charles Fabiano 
Araujo Quadro; Darlon Davi Ulrich; Elisabete Britez Sousa; Gislene Kelly de 
Magalhães; Juscelino Dias de Moura; Maria de Fátima Gabriel Vieira; Alison Ferreira 
do Carmo; Jailson Latorraca Ferreira; Rosangela Rodrigues de Oliveira; Henrique 
Andrade Ferraz, Eva Izabel da Costa e Sirlei Araújo de Faria Silva. E os Técnicos do 
Conselho, Ivone Aparecida Domingos Gasparetto, Luiz Rodrigues e Elidio Antônio Corrêa. 
Iniciando a reunião a Conselheira Carla Leticia agradeceu a presença de todos participantes 
desta e informou que a reunião é de Pauta Única: Eleição da Presidência e Vice-
Presidência do CACS – FUNDEB VG, para o biênio 2021-2022. A Assessora Técnica, 
Ivone Gasparetto fez os esclarecimentos necessários sobre o processo de escolha da 
Presidência e Vice-Presidência e passou para a Conselheira Carla Leticia, conduzir o 
processo. Esta informou que por força da Nova Lei Federal que reestruturou o Novo 
FUNDEB Nacional, a Presidência e Vice-Presidência deste Conselho está em vacância 
desde a data de ontem, 25 (vinte e cinco) de março de 2021 (dois mil e vinte e um). Na 
sequência solicitou aos presentes para que se manifestassem sobre o interesse destes em 
compor chapas para concorrerem. Disse, que ela, Conselheira Carla Letícia e o Conselheiro 
Darlon Davi se colocam a disposição como candidatos à Presidência e Vice, 
respectivamente. Em seguida deixou livre para que os (as) Conselheiros (as) fizessem suas 
argumentações e apresentassem novas composições de chapas para concorrem. A 
Conselheira Maria de Fátima fez uso da palavra e disse que o CACS FUNDEB é muito 
importante para o município e fundamental na fiscalização da aplicação dos recursos 
destinados a educação e parabenizou a Conselheira Carla Leticia e o Conselheiro Darlon 
Davi na condução do Conselho, até então. Carla Leticia agradeceu e falou da importância 
dos (as) Conselheiros (as) representantes de segmentos novos que passaram a integrar o 
CACS FUNDEB nesta nova composição, pois estará melhor representado. Ivone Gasparetto 
informou ser importante que todos os (as) Conselheiros (as) presentes se manifestem. Sem 
mais argumentações dos presentes, ficou apresentada uma Chapa Única composta pela 
Conselheira Carla Letícia Oliveira Borges, para Presidente e o Conselheiro Darlon 
Davi Ulrich para Vice-Presidente, colocada apreciação a Chapa foi eleita por 
unanimidade dos 13 (treze) Conselheiros (as) participantes. Assim, Carla Leticia 
Oliveira Borges e Darlon Davi Ulrich, eleitos Presidente e Vice, respectivamente, para 
o biênio 2021-2022, agradeceram a todos pela confiança e apoio. Finalizando, a 
Conselheira Carla Leticia agradeceu mais uma vez a cada um e disse que com a 
participação de todos o CACS – FUNDEB VG fará o melhor para a educação no município 
e deu por encerrada a reunião. Sem mais nada a tratar a reunião foi encerrada as 11h45 
(onze horas e quarenta e cinco minutos). Esta Ata foi redigida pela Equipe Técnica do 
Conselho, e após lida e aprovada será assinada pelos (as) Conselheiros (as) presentes. 

 


