
 
 

 
 

 
 
 
    Figueirópolis D’Oeste-MT, 01 de junho de 2021 
 
 
Ata nº 02 
 
 
Pauta da Reunião on-laine: Mudança de cargo de um dos membros da Diretoria 
do Conselho Deliberativo. 
 
 
No primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte um, realizamos a reunião 
ordinária através do link Meet que foi enviado aos conselheiros no grupo do 
Conselho Deliberativo da Maria A. B. da Cunha para que todos tivessem acesso a 
reunião, obedecendo as orientações do isolamento social da pandemia do covid-19. 
Iniciamos a reunião ás 9:15 horas com a participação de professores, funcionários, 
pais, pessoas da comunidade. Eu Maria Madalena da Silva Santos, responsável a 
conduzir a reunião, agradeci a todos pela presença em seguida informo a todos da 
mudança de um dos membros da diretoria do conselho. A Heloiza Gonçalves 
Montoro Martins 1ª tesoureira resolve mudar de cargo por ser do grupo de risco, 
fica complicado estar indo ao banco, coloco a disposição dos conselheiros quem 
quiser habilitar em mudar de cargo com ela, a Jane Pereira dos Santos habilitou-se 
em ocupar o cargo de 1º tesoureiro, a Heloiza Goncalves Montoro Martins assumiu   
o cargo de 1º suplente do Conselho Fiscal, por unanimidade aprovados por todos.  
ficando assim constituído: Membros da Diretoria: Presidente Rosiely Antonia Macedo 

dos Santos, brasileira, casada, profissão: apoio administrativo, portadora do RG: 

1525415-1 SSP/MT e CPF: 023.838.971-59, residente e domiciliada no Sitio Santa Zilda 

- 04 Comunidade Brigadeiro, neste Município. Vice-Presidente:  Paulo Cezar da Silva, 

brasileiro, casado, professor, portador do RG: 1502849-6 SSP/MT e CPF: 007.712.061-

27, residente e domiciliado na rua Alagoas nº 414 bairros centro, neste Município. 1ª 

Secretária: Erika Tatiane Agustini, brasileira, casada, professora, portadora do RG: 

322.84566 SSP/MT e CPF: 882.082.571-68, residente e domiciliada na rua São Paulo s/nº 

centro, neste Município. 2ª Secretária: Solange de Oliveira Zago Augustinho, brasileira, 

casada, profissão: do lar, portadora da RG: 1094982-8 CPF: 901.303.401-20, residente e 

domiciliada na rua Minas Gerais s/nº centro, neste Município. 1º Tesoureiro: Jane 

Pereira dos Santos, solteira, profissão: apoio administrativo, portadora do RG: 12609749 

SSP/MT e CPF: 869.494.031-00, residente e domiciliada na rua Bahia nº 372 centro, neste 

Município. 2º Tesoureiro: Silene Batista dos Santos, brasileira, casada, profissão: apoio 

administrativo, portadora do RG: 1322724-6 SSP/MT e CPF: 883.522.691-00, residente 

e domiciliada na Fazenda São Sebastião-Comunidade Santos Reis, neste Município. 

Membros do Conselho Deliberativo:  Presidente: Camila de Oliveira Souza, brasileira, 

casada, profissão: apoio administrativo, portadora da RG: 2264944-4 SSP/MT e CPF: 



 
 

 
 

045.251.771-01, residente e domiciliada na rua Guanabara nº301 bairro Cohab, neste 

Município. Secretária: Luciana Cardoso Gomes, brasileira, casada, professora, portadora 

do RG: 12514910 SSP/MT e CPF: 967.782.021-49, residente e domiciliada na rua Acre 

nº244 centro, neste Município.1ª Conselheira: Cristiane Félix da Silva, brasileira, 

casada, profissão: gerente de vendas, portadora do RG: 2.117.917 ES e CPF: 

113.739.097-22, residente e domiciliada na Rua Guanabara nº87 bairro Cohab, neste 

Município. 2ª Conselheira: Maria Luciene Dias, brasileira, casada, profissão: apoio 

administrativo, portadora do RG:0705788-1 e CPF: 459.159.891-87, residente e 

domiciliada na rua Bahia nº14 centro, neste Município.3ª Conselheira: Maria Neuda dos 

Reis, brasileira, casada, profissão: técnico administrativo, portadora do RG: 05280788 

SSP/MT e CPF: 459.158.651-00, residente e domiciliada na rua Minas Gerais s/nº, neste 

Município. Membros do Conselho Fiscal: Presidente: Célia Pereira de Melo Lopes, 

brasileira, casada, profissão Do Lar, portadora do RG: 1668850-3 e CPF: 030.659.921-

08, residente e domiciliada na rua Rio de Janeiro nº185 centro, neste Município.1ª 

Suplente:  Heloiza Gonçalves Montoro Martins, brasileira, casada, professora, portadora 

do RG: 2441354-2 SSP/SP e CPF: 189.307.938-43, residente e domiciliada na rua Minas 

Gerais nº636 centro, neste Município. 2ª Suplente: Leila Maria Garcia Medeiros, 

brasileira, casada, profissão: comerciante, portadora do RG: 1654694-6 e CPF: 

014.505.251-64, residente e domiciliada na rua Goiás nº120 centro, neste Município. Os 

Membros do conselho foram eleitos para o Biênio de 2021/2023. Nada mais havendo a 

tratar, eu Maria Madalena da Silva Santos lavrei e digitei a presente ata, dei por encerrada 

a reunião que assino juntamente com os demais. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
   

       

 

 

 



 
 

 
 

      

       

    


