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

Aos vinte e seis dias do mês de outubro 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 jic-basw-bcw e seguindo a 
convocação e pauta feitas pelo presidente Acílio Ferreira da Costa Júnior. Foi convidado o 
contador da secretaria de planejamento, senhor Altamiro Francisco de Assis que prestou 
esclarecimentos acerca dos terceiro e quarto bimestres do corrente ano. Ele explicou que o 
terceiro bimestre tinha um relatório a ser desconsiderado e que o atual é que deve ser 
considerado para avaliação. Explicou que cada bimestre é lançado aguardando homologação 
do secretário e posteriormente do presidente do CACS-FUNDEB. Seu Altamiro informou que 
até o terceiro bimestre, o percentual de gasto da folha de pagamento é de 51,42 %, com uma 
defasagem de 18% totalizando oito milhões. A conselheira Gildéia Campos de Souza 
questionou se esse ano ocorreria como no ano passado, não se gastou no primeiro, não se 
gastou, no segundo e sucessivamente sendo que no último se pagou férias – premio e se 
adiantou 1/3 de férias. O senhor Altamiro informou que a segunda parcela do décimo terceiro 
será paga no dia vinte de dezembro, mais um terço de férias para todos e os servidores que 
tiverem férias prêmio poderão requerer imediatamente. A conselheira argumentou que não 
se sabe ainda o valor das férias – prêmio pagas e que já se tem uma projeção do quanto será 
gasto e em suas palavras disse que essa situação a deixa chateada. Essa falta de respeito, essa 
falta de consideração com os profissionais da educação, essa falta de transparência, essa falta 
de interlocução com o dinheiro público. Os professores têm feito de tudo para poder manter 
a educação do município. A conselheira pediu desculpas ao contador, mas acha um absurdo 
não ocorrer a valorização dos profissionais da educação. Apontou que a atual gestão do 
Fundeb procurou o diálogo, procurando a negociação. Quantas vezes nós tivemos com o 
secretário de Educação? Conversamos, falamos da necessidade dessa transparência várias 
vezes, ao ponto de ter que enviar ofício para o Ministério Público enviar o filho para a Câmara. 
O presidente Acílio Ferreira da Costa Júnior disse aos conselheiros que mandou ofício para a 
controladoria e procuradoria a fim de ser feita reunião presencial e não obtivemos resposta 
até a presente data. Argumentou que algumas coisas não ficam claras para os conselheiros 
citando que no site da Confederação Nacional de Municípios demonstra uma estimativa de 
receita de 2022, com impostos, de 73 milhões de verba do Fundeb, que é um valor maior que 
o do ano passado. Atingir-se-á os 70 % com uma verba maior? Seu Altamiro afirmou que pelas 
projeções se gastará mais do que a projeção do site relatada. Também citou que estão 
tentando equilibrar os gastos, pois se jogar todos os gastos na verba do Fundeb haverá 
prejuízo nos gastos dos 25% municipais do desenvolvimento da Educação. A conselheira Vera 
Adriana da Silva salientou que muitos servidores não poderão requerer suas férias – prêmio 
em função da lei Complementar 173 de 2020 que congela benefícios no período de 28 de maio 
de 2020 a 31 de dezembro de 2021. O presidente pediu a seu Altamiro que reforce ao executivo 
que o Fundeb deseja uma reunião com procurador, a Controladoria, para poder discutir essa 
questão, no que o mesmo se comprometeu a enviar essa recomendação. Em seguida, pediu 
aos conselheiros sobre a aprovação do terceiro bimestre. Os conselheiros concordaram com 



a aprovação, e foram unânimes de que o quarto bimestre e os demais só seriam aprovados 
mediante agendamento da reunião com controladoria, procuradoria, secretário de fazenda e 
a comissão de educação da câmara dos vereadores. Destacamos que as informações são 
públicas e que seremos questionados se foi atingido o percentual de 70% ao término do 
exercício financeiro. A conselheira Gildéia voltou a questionar o pagamento de férias – prêmio 
uma vez que tal verba tem caráter indenizatório e não deveriam ser computados para se 
atingir os setenta por cento, questionando novamente a valorização dos profissionais da 
educação. O presidente argumentou que a orientação do FNDE é que para haver a 
valorização dos profissionais da educação deveria haver uma revisão do plano de cargos e 
salários. 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 26 de outubro de 2022 

NOME SEGMENTO   

Adriana Rosária Henriques Bernardo Conselho Tutelar 
Falta 

Justificada 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 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 

Justificada 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 

Justificada 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 seis de outubro de dois mil e vinte e dois.  


