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

Aos dezenove dia do mês de setembro 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 a ser realizada na plataforma google meet ID drx-ipds-xhd, e seguindo a convocação e 
pauta feitas pelo presidente Acilio Ferreira da Costa Júnior.  
No primeiro momento o presidente leu a ata da reunião anterior que foi aprovada pelos 
demais. O presidente justificou a ausência do conselheiro Moisés Mota da Silva em função de 
outorga de cidadania honorária de Conselheiro Lafaiete na câmara municipal desta cidade. 
Seguindo a pauta, o presidente apresentou parecer referente ao repasse da Educação Infantil 
- Apoio Suplementar, referente ao ano de 2021. Explicou que os documentos referentes 
continham contratos, prestação de contas, gerando um grande volume de informações e que 
diante do volume de documentação e falta de capacitação dos conselheiros, o presidente 
pediu o auxílio do professor Nogar Dias Quintas, ex – presidente do Fundeb de Lafaiete e com 
experiência em contabilidade para ajudar na análise do mesmo. Ele confirmou que não 
detectou nenhuma irregularidade no tocante a valores. Foram recebidos recursos de 
transferência do FNDE, no montante de R$ 45.614,06, (quarenta e cinco mil, seiscentos e 
quatorze reais e seis centavos) acrescidos dos rendimentos de aplicação financeira na ordem 
de R$ 667,65 (seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) totalizando a 
receita em R$ 46. 281,71 (quarenta e seis mil, duzentos  e oitenta e um reais e setenta e um 
centavos), tendo sido aplicado o valor de R$ 32.325,30 (trinta e dois mil, trezentos e vinte e 
cinco reais e trinta centavos) em despesas com pagamento de pessoal, restando o saldo de 
R$ 13.956,41 (treze mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e um centavos). A 
conselheira Jemme Fani Barbosa Castro chamou atenção para os valores no que foi gasto, se 
brinquedos para creche, etc. A Conselheira Gildéia disse que anteriormente questionou o que 
foi comprado em parecer anterior e o valor reprogramado.  A conselheira Aline Gama Vicente 
Pereira citou que chegou um grande volume de brinquedos e materiais nas creches. Ficou 
decidida a aprovação do parecer mediante pedido de esclarecimentos à SEMED - Secretaria 
Municipal de Educação de Conselheiro Lafaiete sobre o valor reprogramado deixado para o 
próximo ano, valor da verba atual e itens que foram comprados com esse programa. O 
presidente Acílio repassou a preocupação com o atraso da análise dos bimestres e citou a 
audiência pública que participou na câmara municipal em que o procurador geral do 
município, Cayo Marcus Noronha de Almeida se comprometeu a marcar uma reunião para 
resolver essa questão do Módulo de Acompanhamento e Validação do SIOPE – MAVS. Sobre 
o curso de capacitação oferecida pela SEMED, a proposta é de que a mesma fosse feita on line 
e na discussão da melhor forma de realizar a mesma, as conselheiras: Vera Adriana da Silva, 
Adriele da Silva Costa Donato e Aline Gama Vicente Pereira falaram da questão de horário e 
disponibilidade. Ficou decidido que houve a preferência pelo formato presencial dentro do 
horário de trabalho dos servidores. O presidente se comprometeu a negociar a capacitação. 
A conselheira Vera Adriana da Silva ressaltou preocupação com aprovação dos bimestres, 
uma vez que analisamos o primeiro e o segundo e até a presente data, eles não foram 
colocados no sistema. Ressaltou também a questão da reforma administrativa e a falta de 
informações sobre a mesma. Se essa reforma vai afetar o plano de cargos e salários e a 

https://meet.google.com/drx-ipds-xhd


importância da atuação dos conselhos municipais ligados à educação. Os conselheiros 
discutiram a necessidade de uma lei municipal que possibilite a possibilidade de rateio caso 
haja sobras da aplicação da verba. O presidente disse que essa é uma proposta a ser levada 
para o executivo. Nada mais havendo a tratar eu, Acílio Ferreira da Costa Júnior, presidente, 
lavrei, a presente ata que lida e achada conforme será aprovada.. Estiveram presentes os 
seguintes membros:  
 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 de setembro 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 Presente titular 

Lucimar de Almeida Simão Diretores das Escolas Municipais Falta 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 Falta 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 
Falta 

Justificada titular 

Adriele da Silva Costa Donato Servidores Técnicos Administrativos Presente titular 

Eldirene Ribeiro de Rezende Lellis Servidores Técnicos Administrativos Falta suplente 

 
Conselheiro Lafaiete, dezenove de setembro de dois mil e vinte e dois.  


