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Aos seis dias (06) do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e trés (2023), no 

prédio da Secretaria Municipal de Educação de Mazagão - Anexo l-Sala dos Conselhos, 

as nove horas (9h) da manhä, na sala dos conselhos, reuniram-se os conselheiros e o Secretàrio 

municipal de educação Manoel Souza dos Santos, alguns conselheiros do mandato anterior, a 

presidente Joseane Cruz Soares, vice presidente Cleiton Barreto, conselheiro Paulo Nunes,

Graciano Neto e conselheira Vanusa Barreto. O professor Paulo iniciou a fala agradecendo a 

presença de todos e sobre a importància do conselho como controle social das aplicações do 

FUNDEB-2023 e suas subdivisões. A Joseane saudou a todos, agradecendo os conselheiros 

do mandato anterior, dizendo sobre as grandes dificuldades encontradas durante seu periodo 

na presidência e algumas situações de cobrança que houve de alguns servidores sindicalizados 

- SINSEPEAP, sem terem a compreensão correta dos processos dentro do Conselho. Citoua

necessidade de acompanhar as reuniões e agradeceu mais uma vez aos conselheiros do 

mandato anterior. O professor Paulo agradeceu a presidente e explanou sobre a importância 

da conquista do conselho em relação ao espaço fisico e infraestrutura em que o CACS e outros 

conselhos conseguiram nos últimos anos e passou a palavra para o Secretário Manoel Souza 

que reiterou a importância do CACS e do SIOPE, do acompanhamento das receitas e da 

complementação VAAT / VAR e dos valores que devem ser destinados a janeiro de 2024. 

Assim o Secretário leu o decreto n° 023/2023 GAB/PMMZ, dando posse aos 

membros do conselho para o mandato de 2023 2026. Dessa maneira, o Professor Paulo 

explanou sobre a diretoria do CACS, eleição do Presidente, Vice e Secretário, lembrou ainda 

que o indicador do poder executivo não pode se candidatar à presidência. Por fim, assim ficou 

eleito 
Presidente: Ana Elisangela Peixoto Bastos 

Vice-presidente: Armando Lima Barbosa

Secretário: Edson Medina Duarte 

Eu, Graciano dos Santos Neto, registrei a ata e os presentes assinaram abaixo 

Mazagão, 06 de fevereiro de 2023. 

Rua Presidente Vargas, S/N, Bairro Centro, Mazagão AP 

CME/SEMED/Mz 
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