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ATA Nº 19/2021/CACS-FUNDEB/LRV 

Aos dezoito dias do mês de novembro 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 vice- 

presidente do colegiado, senhor Eriksen Carpes agradeceu a presença de todos, 

informou a ausência dos conselheiros: Klênia Muniz e Michelene Rufino Amalio Araújo 

de Britto. Dando continuidade, o vice-presidente destacou que foi encaminhado com 

antecedência por e-mail a ata nº 18/2021/CACS-FUNDEB, e, neste momento será 

submetida para aprovação, sendo aprovada por unanimidade a ata nº 18/2021 /CACS-

FUNDEB. Dando continuidade, o vice-presidente Eriksen passou para apresentação dos 

Informes, destacando os documentos recebidos: 1) Lotacionogramas das instituições de 

ensino CEI Girassol, EMEF Olavo Bilac e EMEF Eça de Queirós; 2) Solicitações de 

pagamento de substituições, complementações e suplementações das instituições de 

ensino referentes ao mês de agosto: EMEF Éça de Queirós, EMEF Olavo Bilac, Creche 

Municipal Menino Jesus, CEI Girassol, Transporte escolar e EMEF Cecília Meireles; 3) 

Ofício nº 231/2021/SMF, Demonstrativo de Receitas e despesas do CACS-FUNDEB – 

09/2021; 4) Folhas de Pagamento referente ao mês de outubro de 2021; Prosseguindo, 

nos documentos encaminhados: 1) Ofício nº 22/2021/CACS-FUNDEB, para Tânia 

Cristina Crivelin Jorra, convidando para participar da reunião plenária no dia 26/10/2021, 

terça-feira, às 7h 30 min. na sala de reuniões do CME; 2) Ofício nº 23/2021/CACS-

FUNDEB, para SME solicitando aclaramentos acerca das dúvidas referentes a folha de 

pagamento do mês setembro, elencadas na reunião ordinária do mês de setembro; 

Dando continuidade, o vice-presidente Eriksen destacou as atividades realizadas: 1) 

Conferência de Folha de Pagamento referente ao mês de outubro/2021; 2) Visita de 

inspeção na EMEF Olavo Bilac (28/10); 3) Visita de inspeção na EMEF Eça de Queirós 

(28/10); Dando continuidade, nas Matérias de Apreciação e Matérias de Deliberação, 

foram destacados os seguintes itens: 1) Folhas de Pagamento referente ao mês de 

outubro de 2021. O vice-presidente Eriksen informou que ele, e as conselheiras Klênia, 

Carina e  Ana Lucia realizaram a conferência prévia da folha de pagamento e os pontos 
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destacados foram o pagamento de substituições para servidores com a seguinte 

justificativa “ formação”, de acordo com as solicitações de pagamentos recebidas pelo 

colegiado das instituições de ensino, sendo que as mesmas acontecem em períodos de 

contra turno do servidor, complementações e substituições pagas com horas acima da 

carga horária de quarenta horas estabelecida pela legislação, e justificativas para estes 

pagamentos dizendo” turmas sem professor”, no final do ano. Diante destes fatos a 

plenária deliberou pelo envio de ofício solicitando aclaramentos a respeito das 

incongruências encontradas na conferência da folha, e, sendo assim a mesma foi 

aprovada com as ressalvas supracitadas. 2) Visita de inspeção na EMEF Olavo Bilac 

(28/11); 3) Visita de inspeção na EMEF Eça de Queirós (28/11);  Com relação as visitas 

de inspeção, foi destacado que a documentação das pastas dos servidores está 

incompleta e foram encontrados documentos originais nas mesmas, ressaltando que de 

acordo com o Departamento de Recursos Humanos da prefeitura, nas pastas dos 

servidores deverá constar algumas cópias de documentos obrigatórios, e, que esta pasta 

não é do servidor, e sim de posse da instituição e que o servidor não deve ter acesso 

livre as mesmas, sendo de responsabilidade do(a) secretário(a) escolar mantê-las, 

organizadas, destaca ainda que poderão ter mais cópias de outros documentos a critério 

da instituição, mas que a mesma deverá ser mantida sob a responsabilidade da 

secretaria da escola. A secretária executiva e também conselheira Magali Pipper Vianna 

informou que o Conselho Municipal de Educação realizou na tarde do dia dezessete 

visita In loco na EMEF Érico Veríssimo e nesta manhã, realizou visita na EMEF Caminho 

para o Futuro, porém não informou o colegiado devido não ter carro disponível para levar 

e que a mesma foi de carona com os conselheiros, e, pelo CME, só temos mais uma 

escola para visitar, a APAE, e como a folha de pagamento da APAE não é paga com 

recurso do CACS-FUNDEB, o colegiado não realiza visitas nesta instituição. A 

conselheira Ana Lucia destacou que mesmo não tendo carro disponível quando o 

Conselho Municipal de Educação for realizar visitas é para informar no grupo do 

WhatsApp, pois, se a mesma não estiver em sala de aula dará um jeito de ir na visita. A 

conselheira Maria Salete Ceccatto também informou que está disponível para visitas. 

Concluída pauta, o vice-presidente do colegiado deu por encerrada a reunião. Nada mais 

havendo, encerro e lavro a presente ata que segue assinada por mim, secretária do CME 

e pelo vice-presidente do colegiado, cuja assinatura dos demais presentes segue em 
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lista anexa. Estiveram presentes: Icaro Osmar Martini Pessoa, Katiane da Silva Avansi, 

Wellington dos Santos Coelho, Maria Salete Ceccatto, Valdir da Silva Moreira, Ana Lucia 

de Souza, Magali Pipper Vianna, Carina Silva Correa, Ediane Sierota e Eriksen Carpes.   


