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

Aos vinte e oito dias 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 ordinária do Conselho Municipal de Controle Social do FUNDEB em formato 
on-line a ser realizada na plataforma google meet ID swp-cesj-mqz, e seguindo a convocação 
e pauta feitas pelo presidente Acílio Ferreira da Costa Júnior. Não foi possível a aprovação da 
ata da reunião anterior, pois esta não ficou pronta a tempo. Diante disso, o presidente seguiu 
a ordem do dia constante na pauta. Em primeiro momento, se dirimiu a dúvida referente ao 
parecer sobre a prestação de contas referente ao repasse da Educação Infantil - Apoio 
Suplementar, referente ao ano de 2021. A conselheira Gildéia Campos de Souza tinha dúvidas 
sobre o valor desse ano dessa verba. O presidente Acílio explicou que ao acessar o SIGECON - 
Sistema de Gestão de Conselhos, demonstrando o acesso ao site, que após essa prestação, 
deve ser liberada a verba para o exercício posterior. Seguindo a pauta, foi debatido o decreto 
número 456 de 12 de setembro de 2022 sobre gestão democrática. O presidente explicou que 
foram enviados ofícios para a SEMED, câmara dos vereadores, ministério público, Conselho 
Municipal de Educação e Sinserlaf sobre as condicionalidades para o município receber o 
Valor Aluno Ano por Resultados (VAAR), caso contrário o município não se habilitaria para essa 
verba. A conselheira Luciene Aparecida de Rezende Vasconcelos e a conselheira Gildéia 
Campos de Souza apontaram que o decreto tem várias exigências, como a formação de uma 
comissão a avaliar os gestores e que seria necessário um estudo profundo do mesmo a fim 
de sanar dúvidas nas escolas. A conselheira Jemme Fani Barbosa Castro achou uma boa 
proposta de discussão conforme a meta 19 do Plano Nacional e Municipal de Educação e 
manifestou o temor de que os gestores se tornassem reféns da comunidade escolar e que 
uma autonomia e independência dos mesmos, garantiria uma gestão mais eficaz nas escolas 
municipais. O presidente explicou que pelo que pesquisou que sempre foi debatida a questão 
de uma eleição nos moldes do que ocorre no estado de Minas Gerais. Só que a lei afirma que 
pode ser eleição, mas que, no caso, o executivo teria que abrir mão do poder de indicação e 
essa é uma prerrogativa constitucional dele. No caso, ele pode adotar critérios de mérito e 
desempenho para a escolha. Foram lidos os principais pontos do decreto para que os 
conselheiros opinarem. Foi discutido o plano de gestão escolar e como vai ocorrer essa 
avaliação dos diretores. A conselheira Jemme apontou essa questão de que nem tudo deve 
ser focado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica como parece ser a proposta da 
atual gestão municipal. Entender o que é um bom diretor é o caminho para gerar esses 
critérios. A conselheira Gildéia aponta que pouco mudou já que o diretor agora será avaliado 
pela comissão e não pela SEMED. O presidente Acílio deixou claro que não recebemos esse 
documento oficialmente, e que o conselho não foi convidado a opinar sobre o decreto. A 
conselheira Jemme e Gildéia esclareceram que o município deve fazer um currículo próprio 
do município como consta no decreto e que o mesmo não deve ficar pronto para o ano de 
2023. O presidente salientou que tentou agendar por meio de telefone a reunião com a 
procuradoria e controladoria municipal, mas sem sucesso e que enviará ofício marcando a 
mesma. Sobre o curso de capacitação, ainda será tratado, mas foi passado o desejo do 
conselho pelo formato presencial. A Comissão de Educação enviou para o Conselho Municipal 
de Educação e para o Fundeb o pedido de um parecer sobre a legislação que está em 



tramitação sobre a revisão de carga horária e salários do município, sendo discutida na 
próxima reunião. 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 ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 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 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 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 Presente 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 oito de setembro de dois mil e vinte e dois.  


