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

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às dezessete horas e quarenta e 
cinto minutos em primeira convocação e dezoito horas em segunda convocação iniciou a 
reunião ordinária do Conselho Municipal de Controle Social do FUNDEB em formato on-line 
a ser realizada na plataforma google meet ID fzi-akpn–bgn, e seguindo a convocação e pauta 
feitas pelo presidente Acilio Ferreira da Costa Júnior. A Conselheira vice-presidente Liamara 
Verdolim apresentou o ofício sem número remetido em 3 de agosto de 2022 pela secretaria 
da fazenda do município. Foi apresentado os documentos referentes ao primeiro bimestre de 
2022. A conselheira Gildeia Campos explicou que o documento está dividido em três partes a 
saber: empenhada, liquidada e paga e assim outras subclassificações. Como primeira questão 
a Profa. Gildeia perguntou ao Sr. Altamiro, contador do Município de Conselheiro Lafaiete, 
sobre o valor de R$ 51.307.978,24 referente ao valor previsto para os gastos com a folha de 
pagamento durante o ano de 2022. No campo liquidado a conselheira Gildeia perguntou 
sobre os percentuais descritos no item “III gastos com profissionais do magistério da 
educação básica em efetivo exercício” em relação à receita arrecadada no exercício e que os 
gastos foram 47,06% em razão do mês de janeiro não haver professores contratados e que 
não foi atingido os 70% exigidos. Outra dúvida da conselheira Gildeia foi a respeito da relação 
de empenhos, página 7 do documento encaminhado, nº 579, que consta 700 mil em 
empenho, mas sem pagamentos realizados. Nesta dúvida o Sr. Altamiro, contador que dá 
suporte ao Município, explicou ser este um valor previsto para ser gasto durante o corrente 
ano. Desta maneira todas as dúvidas do primeiro bimestre foram sanadas. A respeito do 
segundo bimestre as dúvidas também foram esclarecidas pelo convidado Sr. Altamiro. Ainda 
no item “III gastos com profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício” 
foi informado que não alcançou os 70% exigidos. O Prof. Nogar realizou um questionamento 
a respeito do superávit oriundo de 2021, onde ele foi inserido o que foi explicado pelo Sr 
Altamiro que a entrada ocorreu de forma global sem discriminá-los dentro dos 70% exigidos 
para gastos. Sobre o balanço referente ao terceiro bimestre o contador informou que estava 
em fase de organização para envio ao CACS-FUNDEB. Os bimestres ainda não foram lançados 
no SIOPE por não ter ocorrido a liberação do TCE para submissão no sistema SIOPE. A 
Conselheira GIldeia pontuou sobre o atraso e que isto não é bom para o sistema e ocorre um 
atraso na avaliação dos trabalhos e andamento do conselho. Outras dúvidas foram dirimidas 
pelos presentes. 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 12 de agosto de 2022  

NOME SEGMENTO   

Adriana Rosária Henriques Bernardo Conselho Tutelar Falta titular 

Mara Cristina de Souza Conselho Tutelar Falta suplente 



Jemme Fani Barbosa Castro CME Presente titular 

Aline Gherardi CME Falta suplente 

Édila Shirley de Almeida Campos Diretores das Escolas Municipais 
Falta 

Justificada titular 

Lucimar de Almeida Simão Diretores das Escolas Municipais 
Falta 

Justificada 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. Falta 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 Falta 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 Falta titular 

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



Adriele da Silva Costa Donato Servidores Técnicos Administrativos Falta titular 

Eldirene Ribeiro de Rezende Lellis Servidores Técnicos Administrativos Falta suplente 

 
Conselheiro Lafaiete, trinta e um de agosto de dois mil e vinte e dois. ata aprovada 


