
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO SOCIAL DO FUNDEB DE 
CONSELHEIRO LAFAIETE - MG 
 

Aos dez dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às dezenove horas conforme 
convocação feita por seu presidente conselheiro Acílio Ferreira da Costa Júnior aconteceu a 
presente reunião extraordinária com a participação dos seguintes Conselheiros Efetivos Édila 
Shirley de Almeida Campos, Vera Adriana da Silva, Luciene Aparecida de Rezende 
Vasconcelos, Joana D’arc de Souza Dias, Moises Mota da Silva, Adriele da Silva Costa Donato e 
os Suplentes Gildéia Campos de Souza, Aline Gama Vicente Pereira, Karine Cristina da SIlva 
Martins e Lívia Cristine de Carvalho Fernandes. Justificou a ausência a conselheira Liamara 
Fontes da Silva Verdolim. Registra-se também as presenças das Senhoras Vera Lucia Emiliana 
de Melo, Heloísa Aparecida Arantes Leite, Cintia Pereira Venturato e Maria Elgita professoras 
da Rede Municipal de Ensino. A reunião foi presidida pelo Conselheiro Acílio e foi norteada 
pela pauta datada do dia seis de janeiro do corrente ano e divulgada a todos os conselheiros 
titulares e suplentes e comunidade em geral. Item I da pauta Análise da folha de pagamento 
mês DEZ/2021; A conselheira Gildeia Campos da Silva apresentou sua análise da folha onde 
identificou o uso da nomenclatura antiga ao tratar das parcelas dos valores onde consta 
“quarenta” e “sessenta” por cento e que atualmente está definida em trinta e setenta por 
cento. Avaliou também que o executivo deve enviar uma descrição do valor calculado a saber, 
descritivamente, sobre os tributos descontados dos servidores. Disse ainda que precisa ser 
desenvolvido um quadro atualizado dos funcionários com a lotação geral/específica, a 
função/cargo, justificativa e valor das vantagens recebidas e que este documento deve ser 
atualizado bimestralmente com o destaque para os servidores contratados no período. Junto 
a este a Conselheira Gildeia avaliou importante ter um quadro com informações cedidas pela 
contabilidade com o demonstrativo de pagamento de cada mês com a informação do quanto 
foi gasto dos valores referente aos trinta, setenta e vinte e cinco por cento. Em sua fala 
também solicitou a disponibilização dos códigos das fontes de receitas usadas na folha de 
pagamento para melhor entendimento dos dados ali expostos. As conselheiras Vera Adriana 
da Silva e Luciene Aparecida de Rezende Vasconcelos ratificaram as considerações elencadas 
anteriormente. A conselheira Luciene comentou que a divulgação das informações sobre a 
indenização de férias prêmio não foi muito elucidado pelo setor e muitos servidores ficaram 
sem entender qual a quantidade de férias prêmio poderia ser pedida ou não. Disse também 
que é necessário divulgar sobre o pagamento adiantado do valor referente ao um terço das 
férias regulamentares que anualmente foi pago na folha de janeiro e neste ano foi feito na 
folha de dezembro/2021. A respeito do processo de indenização das férias prêmio houve várias 
interpretações nas escolas o que acarretou em desencontro de informações. Em sua fala a 
conselheira Vera disse da importância de acompanhar os valores recebidos via contracheque, 
pois é este documento que discrimina todos os valores recebidos e os descontos feitos. A 
Profa. Maria Elgita pediu a palavra para tratar sobre o aumento salarial dos servidores da 
educação, bem como a promoção do abono salarial e o acompanhamento dos gastos 
mensais. Sua fala foi muito bem recebida pelos Conselheiros que entenderam ser esse o papel 
do Conselho de Acompanhamento e Controle Social. Item II Apresentação, discussão e 
aprovação de alterações no Regimento Interno; 
Foi realizada a discussão sobre os capítulos e artigos do regimento interno que terão sua 
redação alterada e/ou adaptada e colocada em análise em reunião extraordinária para esta 
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finalidade. O Secretário ad-hoc do Conselho realizou todas as anotações pertinentes. Item III 
Situação atual da documentação do CACS-FUNDEB na Casa dos Conselhos e demais 
documentos que estiverem de posse da extinta gestão. Sobre o assunto foi explicado que o 
Conselho emitiu dois ofícios, um para a servidora Daiane Cristiane Rodrigues e outro para a 
servidora Etelvina Furtado Rossi e ambas não foram encontradas pessoalmente para 
recebimento do documento. O conselheiro Moises elencou que o Conselho precisa ter todos 
os documentos a seu poder e que a ausência desse material configura em crime previsto no 
código penal brasileiro. Item IV Discussão sobre os ambientes de divulgação dos atos do 
Conselho; O presidente Acílio explicou que a fonte de informações oficiais do CMACS-
FUNDEB será a página hospedada no site do Município de Conselheiro Lafaiete e que poderá 
usar também o facebook para tal finalidade. O conselheiro Moises explicou que o facebook 
também poderá ser uma ferramenta de informação oficial, pois hoje muitos usam essas redes 
sociais para ter acesso às informações. A conselheira Édila manifestou que acha importante a 
página do facebook, esta apoderada pela ex-presidente que realizou inclusive a troca do 
nome da página para atender um anseio pessoal e usa a logomarca do Conselho sem a 
autorização do mesmo. Foi deliberado pelos conselheiros a tomada de encaminhamento 
para a Procuradoria Municipal no intuito de que tomem as devidas providências judiciais para 
que o Conselho não seja prejudicado com o seu patrimônio físico e virtual. Bem como realizar 
denúncia do fato para o Ministério Público Estadual. Item V Escolha de Conselheiro para 
atuar como secretário/a; Esse item da pauta foi transferido para a próxima reunião. 
Superadas todas as discussões, deu-se por encerrada a presente reunião, que foi secretariada 
por mim, conselheiro Moises Mota da Silva, que lida e achada conforme será aprovada pelos 
presentes. Conselheiro Lafaiete, dez de janeiro de dois mil e vinte e dois. Ata aprovada por 
unanimidade pelos presentes. 


