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

Aos vinte e um dias do mês de dezembro 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 whr-ndza-tne e seguindo a 
convocação e pauta feitas pelo presidente Acílio Ferreira da Costa Júnior. Contamos com a 
presença do secretário de fazenda Cláudio Castro de Sá Filho que prestou esclarecimentos 
acerca dos quarto e quinto bimestres do corrente ano. O presidente explicou ao secretário da 
fazenda que houve uma demora em marcar essa reunião após a reunião presencial na Casa 
dos Conselhos, uma vez que se aproximava do fim do ano e que os conselheiros tinham 
muitos afazeres visto que tal trabalho é de natureza voluntária sendo que o Fundeb em 
momento nenhum se tornou inoperante. A assessora Túlia Cristina Alcântara explanou que 
tudo é muito linkado e que ninguém trabalha sozinho, uma vez que hoje a não aprovação dos 
bimestres custaria ao município uma verba de um milhão e quintos mil. A regularização do 
Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais (Cauc) depende apenas na regularização do 
Mavs siope no FNDE da verba para infraestrutura. Dando início a reunião, o presidente Acílio 
informou que desde que o conselheiro Moisés Mota da Silva deixou de ser conselheiro do 
Fundeb e secretário do mesmo, ficaram algumas atas pendentes, sendo que para aprovação 
das mesmas, o presidente sugeriu enviar as mesmas por e mail e estas sempre aprovadas 
pelo google forms, o que foi aceito pelos presentes. O presidente perguntou ao secretário 
Cláudio sobre prazo para aprovação do sexto bimestre, já que o mandato desta gestão do 
Fundeb termina no dia 31 de dezembro de 2022. Este esclareceu que no final de Janeiro de 
2023 deve ser feito a análise dos gastos bem como relatório. O presidente deixou claro que 
isso caberá à nova gestão do Fundeb. 

O secretário disse que até agora os gastos com pagamento de décimo terceiro, INSS, a 
aplicação seria de 81, 60 % dando maior garantia ao conselho sobre aprovação das contas. A 
conselheira Vera Adriana da Silva perguntou sobre o que seria pago ainda e o secretário 
respondeu que a folha de janeiro, um terço de férias e o retroativo das PEIS. As alterações nos 
valores se dão pelos repasses das verbas do Fundeb serem maiores, a questão dos 
contratados e o remanejamento dos funcionários que podem ser pagos na porcentagem dos 
setenta por cento. Diante dessas informações, os conselheiros aprovaram o quarto e quinto 
bimestres. Os conselheiros agradeceram o secretário e a assessora, consideraram a questão 
da análise da folha de pagamento e de novas capacitações previstas para os conselheiros. A 
conselheira Gildéia falou da necessidade de um relatório mensal atualizado sobre a folha de 
pagamento, com dados sobre afastamento, contratação, etc. O presidente afirmou que 
enviou ofício a SEMED recentemente sobre essas questões e aguarda uma resposta da 
mesma. Seu Altamiro se fez presente e foi repassada a aprovação dos bimestres e o presidente 
ressaltou o empenho do mesmo nesse ano em sanar as dúvidas dos conselheiros. Na 
discussão sobre gestão democrática e indicação de membro que comporá a comissão, foi 
eleito o presidente Acílio Ferreira da Costa Júnior pelos presentes. Também foi apresentada a 
pesquisa de satisfação do PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar 
proposta no início do ano e que um relatório será feito e mandado aos conselheiros para 
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aprovação mediante google forms. O presidente agradeceu os membros do atual conselho 
que se dedicaram durante todo ano, bem como desejou a todos um feliz natal e próspero ano 
novo. 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 21 de dezembro 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  Falta 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 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 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, vinte e um  de dezembro de dois mil e vinte e dois.  


