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

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e vinte e dois de dois mil e vinte e dois às
dezessete horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação e dezoito horas em
segunda convocação iniciou a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Controle
Social do FUNDEB em formato on-line na plataforma google meet direcionado por meio do
ID cxd-bksk-rti e seguindo a convocação e pauta feitas pelo presidente Acilio Ferreira da
Costa Júnior. De início foi lida, colocada em discussão, votada e aprovada a ata da reunião
ordinária ocorrida em trinta de março do corrente ano. No início da reunião o Prof. Acílio deu
as boas-vindas ao Secretário Municipal Prof. Albano de Souza Tibúrcio e agradeceu a ele a
postura da Secretaria Municipal de Educação que tem atendido às demandas do Conselho
pelas vias documentais. Em resposta o Prof. Albano agradeceu e justificou a ausência do
Secretário Daniel Moreira Coelho e que está à disposição para responder às questões e
outros fatos poderão ser apurados e posteriormente elucidados. Aberto o bloco de
perguntas a conselheira Gildeia iniciou com a demanda a respeito do pagamento de
extensão de carga horária para os servidores efetivos do município. E que o sistema não
aceita por estar em modalidades diferentes. Em resposta o Secretário Albano explicou que
não tem muito mais a agregar ao que já foi feito em ofício, uma vez que este é um
impedimento que existiu no sistema anterior. No atual momento está sendo realizada a
migração de sistema para o processamento e operacionalização dos servidores e que não se
sabe se com o novo processo poderá ser permitida a execução do pagamento. A questão
que se fala não é sobre ilegalidade no cumprimento e/ou oferecimento das extensões de
carga horária, mas sim a maneira de processamento e execução dos pagamentos. A lei
permite as extensões, mas ela não abrange a questão em outras ou na mesma modalidade.
Existe uma questão a respeito da demanda e que, historicamente poderiam ter sido feitas
por questões práticas, mas que o fato merece atenção e apuração dos órgãos competentes.
Vejo que o pagamento não é permitido por uma questão de ilegalidade, mas sim por
interpretação da lei nº 36/2012 e também por uma questão que existe no sistema usado na
Prefeitura Municipal. O Presidente Acílio orientou que valeria a pena ver como o fato é feito
nas outras prefeituras e seguir no mesmo procedimento com o intuito de adequar a
realidade do município. Em seguida o Prof. Acílio colocou em questão o fato do serviço de
cópias da Rede Municipal que demandava uma antecedência muito grande para
organização e envio à SEMED. O fato foi explicado pelo secretário onde trouxe o trâmite
usado até chegar à empresa copiadora, o que justifica a demanda necessária. Contudo a
empresa que havia a detenção de autorização para prestação do serviço não será a mesma,
logo espera-se que seja possível ampliá-los com as novas possibilidades. Elucidada as
discussões o Presidente Acílio colocou em pauta a questão das obras nas Escolas Municipais.
A conselheira Liamara Verdolim iniciou a sua fala parabenizando o secretário pelo processo
de ampliação e fortalecimento do serviço de atendimento educacional especializado na
Rede Municipal para os alunos com deficiência e apoio aos professores regentes. Por
conseguinte a Profa. Liamara disse que a Escola Municipal CAIC recebeu uma verba
considerável para a realização de uma reforma no ginásio da escola. A mesma perguntou se
existe alguma previsão para essas obras. A expectativa da Secretaria é que a obra seja
colocada em prática esse ano, superando os trâmites burocráticos. O Prof. Acílio explicou que



existe uma expectativa da sociedade haja vista que várias escolas demandam de pequenos
reparos e que em 2019 havia a informação de que as escolas estavam em reformas, mas
acompanhamos que ainda é necessária algumas reformas. Sobre isso o FUNDEB tem
conhecimento que a empresa que estava executando os pequenos reparos não está
suprindo a demanda. O Secretário explicou sobre o procedimento usado nas intervenções
prediais das unidades escolares. Que existem reformas e pequenos reparos. Procedimentos
distintos que merecem uma atenção diferenciada em suas necessidades. Ainda explicou
que existiu algumas variáveis no decorrer do ano que dificultaram o serviço como a saúde
dos servidores, as variações de preço e a empresa foi notificada. Informou ainda que foi feito
um aditivo para a empresa concluir com as etapas acordadas. Sobre os pagamentos o
Secretário explicou que é feito o pagamento do serviço executado. O secretário informou
também que foi contratado para a SEMED pedreiro, eletricista, ajudante e está em vias de
contratação de carpinteiro que irá atuar nas escolas em situações emergenciais. Ao longo da
reunião foram feitas outras considerações sobre os projetos de melhoria das escolas e a
importância do acompanhamento do conselho nesse momento. Superadas as questões, o
presidente Acílio encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar eu Moises Mota da Silva,
segundo secretário, lavrei a presente ata que lida e achada conforme será aprovada.
Estiveram presentes os seguintes membros:

REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2022

NOME SEGMENTO

Adriana Rosária Henriques Bernardo Conselho Tutelar Falta titular

Mara Cristina de Souza Conselho Tutelar Falta suplente

Édila Shirley de Almeida Campos Diretores das Escolas Municipais Presente titular

Lucimar de Almeida Simão Diretores das Escolas Municipais Presente suplente

Vera Adriana da Silva Organizações da Sociedade Civil Presente titular

Graziela Peixoto Pais de Alunos das Esc. Públicas Mun. Falta titular

Vanderlúcia Aparecida da Costa Pais de Alunos das Esc. Públicas Mun. Presente titular

Waltair Vasconcelos Sobrinho Pais de Alunos das Esc. Públicas Mun. Falta suplente

Acilio Ferreira da Costa Júnior Professores das Esc. Públicas Municipais Presente titular

Amaro Ivanilton Braga Professores das Esc. Públicas Municipais Falta suplente

Gildéia Campos de Souza Professores das Esc. Públicas Municipais Presente suplente

Liamara Fontes da Silva Verdolim Professores das Esc. Públicas Municipais Presente titular

Fernando Patrício Gonçalves Rep dos Estudantes das Esc. Públicas Mun. Falta suplente



Rosemayre Diogo de Souza Rep dos Estudantes das Esc. Públicas Mun. Falta titular

Aline Gama Vicente Pereira Rep. das Escolas do Campo Presente suplente

Maria Aparecida Justo Filha Rep. das Escolas do Campo Falta titular

Karine Cristina da Silva Martins Rep. das Escolas Quilombolas Falta suplente

Luciene Aparecida de Rezende Vasconcelos Rep. das Escolas Quilombolas Presente titular

Joana D’arc de Souza Dias Secretaria Municipal de Educação Presente titular

Lívia Cristine de Carvalho Fernandes Secretaria Municipal de Educação Falta suplente

Mauro Junior Morais de Oliveira Secretaria Municipal de Educação Falta suplente

Moises Mota da Silva Secretaria Municipal de Educação Presente titular

Adriele da Silva Costa Donato Servidores Técnicos Administrativos Presente titular

Eldirene Ribeiro de Rezende Lellis Servidores Técnicos Administrativos Presente suplente

Conselheiro Lafaiete, dezenove de abril de dois mil e vinte e dois. ata aprovada


