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ATA Nº 16/2021/CACS-FUNDEB/LRV 

 

Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta 

minutos, se reuniram ordinariamente, na sala de reuniões do Conselho Municipal de 

Educação, os membros do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação de Lucas do Rio Verde – CACS-FUNDEB/LRV. O secretário 

do colegiado, senhor Valdir da Silva Moreira agradeceu a presença de todos, informou  

a ausência da presidente do colegiado, Klênia Muniz e do vice-presidente Eriksen 

Carpes, por motivos profissionais e que por essa razão irá presidir a reunião e justificou 

a ausência  dos conselheiros: Ana Lucia de Souza, , Maria Vitória Damasceno Vicensoti, 

Credi Pereira da Rocha, Cícero Hélio Ferreira da Silva e Carina Silva Corea. Dando 

continuidade, o secretário informou que ainda não há registro de quórum, porém, o 

conselheiro, Icaro Osmar Martini Pessoa, avisou que irá chegar uns minutos atrasados, 

assim, é possível iniciar a reunião com os informes e deixando as deliberações para 

serem tomadas após a chegado do conselheiro.  Desta maneira o secretário apresentou 

os documentos recebidos e encaminhados, destacando o convite para participar da 

mesa de debate com o tema: O novo FUNDEB e redimensionamento de matrículas, que 

será realizado na presente data, às dezoito horas e trinta minutos, na sede do SINTEP- 

Subsede de Lucas do Rio Verde - MT, enfatizando a importância dos membros da CACS-

FUNDEB neste evento para tirar suas dúvidas.  Outro ponto destacado, foi a validação 

dos dados no Sistema SIGECON, que agora está tudo certo. Dando continuidade, com 

a chegada do conselheiro Icaro Osmar Martini Pessoa, e tendo quórum, o secretário 

destacou que fora encaminhado por e-mail e grupo de WhatsApp a Ata nº 

15/2021/CACS-FUNDEB, para leitura prévia e a submeteu a aprovação do conselho 

pleno, sendo que a mesma foi aprovada por unanimidade. Com relação ao ofício nº 

18/CACS-FUNDEB, referente aos aclaramentos pertinentes as incongruências 

encontradas na conferência da folha de pagamento do mês de julho, sendo destacado 

que os questionamentos são os mesmos todos os meses, o que está acontecendo é que 

os gestores das instituições estão perdendo o prazo para encaminhar as solicitações de 

pagamentos, o que incorre em acúmulo de horas no mês seguinte. Em conversa com a 
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equipe do Recursos Humanos, os mesmos destacaram que as horas trabalhadas neste 

mês, só serão pagas no final do próximo mês, e que enquanto secretaria está se 

pensando numa forma de melhorar neste aspecto para facilitar a conferência e não gerar 

maiores demandas para o colegiado e para o órgão responsável que irá responder estes 

ofícios. Dando continuidade, com relação a conferência prévia da folha de pagamentos 

referente ao mês de agosto, o secretário Valdir destacou as conselheiras Ana Lucia de 

Souza e Magali Pipper Vianna realizaram a conferência prévia da folha, evidenciando 

que os apontamentos elencados na conferência prévia são os mesmos, fazendo a 

distribuição da folha entre os presentes para conferencia de todos. A conselheira 

Michelene destacou que conselheira Ana Lucia levantou alguns questionamentos acerca 

da folha, referente ao pagamento dos Técnicos Administrativos Educacionais – TAE, com 

o recurso do setenta por cento do fundo, a discussão foi amplamente discutida pelos 

presentes, sendo verificado na legislação que não há impedimentos, a conselheira 

Katiane destacou ainda, que não há problemas estes servidores serem pagos por este 

recurso e o único impedimento é o pagamento de aposentados. Em relação ao trabalho 

de conferência prévia da folha, a conselheira Michelene destacou que enquanto equipe 

técnica queria fazer uma solicitação ao colegiado, e evidenciou a importância de todos 

na conferência prévia da folha de pagamentos, que todos os segmentos representados 

deveriam tirar um tempinho e vir fazer a conferência, pois é um momento de muito 

aprendizado, e é preciso o olhar atento da sociedade no controle dos recursos públicos, 

isso garante a transparência no processo democrático. Da conferência da folha de 

pagamento do mês de agosto, foram elencados os seguintes pontos: 1) Pagamento de 

horas extras 50% e 100% referentes ao mês anterior para servidor de código 6587; 2) 

Pagamento de substituição, complementação e suplementação para servidores de 

códigos: 1067, 0731; 3)   Pagamento de substituição e suplementação para servidores 

de códigos: 1135, 7791; 4) Pagamento de substituição e complementação para 

servidores de códigos: 8468, 2772, 8365, 8391; 5) Pagamentos de substituições para 

servidores de creche, considerando que as aulas estavam sendo remotas, com 

planejamento coletivo e envio de link único por turma, para os seguintes códigos:6196, 

8522, 8453, 8478, 8477, 8555, 8552; 5) Pagamentos de substituições para servidores 

de creche, sendo que as mesmas retornaram neste mês e nem todas as turmas, visto 

que o planejamento é coletivo e o link é o mesmo, para os seguintes códigos:6196, 8522, 
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8453, 8478, 8477, 8555, 8552; 6) Pagamento de trinta e oito horas de suplementação 

para servidora que está com turma integral na creche, sendo que a mesma trabalha 

quarenta horas semanais; 7) Pagamento de complementação de 60h para servidor de 

código: 7809; 8) Pagamento de complementação de 51 horas e substituição de 02 horas 

para servidor de código: 8705; 9) Pagamento de complementação de 54 horas para 

servidor de código: 2858; 10) Pagamento de complementação de 45 horas para servidor 

de código: 5968; 11) Pagamento de complementação de 44 horas para servidor de 

código: 8525; 12) Pagamento de substituição de 44 horas para servidor de código 8469, 

Pagamento de substituição de 44 horas para servidor de código 8469, com carga horária 

trabalhada superior ao horário de funcionamento da instituição. Diante do exposto, a 

folha de pagamento foi aprovada com as ressalvas supracitadas.  Finalizada a pauta, o 

secretário Valdir agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. Nada 

mais havendo, encerro e lavro a presente ata que segue assinada por mim, secretário 

do CACS-FUNDEB, cuja assinatura dos demais presentes segue em lista anexa. 

Estiveram presentes: Icaro Osmar Martini Pessoa, Katiane da Silva Avansi, Isac Justino 

Ribeiro, Valdir da Silva Moreira, Magali Pipper Vianna, Ediane Sierota, Maria Salete 

Ceccatto, Wellington dos Santos Coelho e Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto.   

 

 


