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ATA Nº 01/2022/CACS-FUNDEB/LRV 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas, se 

reuniram ordinariamente, via Google Meet, 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. A presidente do colegiado, senhora Klênia Muniz agradeceu a 

participação de todos, informou a ausência dos conselheiros: Katiane da Silva Avansi, 

Wuélica Nascimento Coutinho, Credi Pereira da Rocha e Carina da Silva. Dando 

continuidade, a presidente destacou que foram encaminhadas por e-mail a pauta, 

relatório anual referente ao ano de dois mil e vinte e um e plano de trabalho para 2022 

do colegiado, destacou ainda que devido a vários questionamentos sobre o rateio da 

verba do Cacs-Fundeb e sem deliberação em plenária tomou a iniciativa de ir até a 

prefeitura e conversar com a secretária de educação Elaine Benetti Lovatel que 

prontamente lhe atendeu e encaminhou um documento informando o porquê Lucas do 

Rio Verde não fará rateio de verba. O vice-presidente e conselheiro Eriksen Carpes e a 

conselheira Ana Lucia de Souza destacaram que foram muito questionados sobre o 

assunto e destacaram que este documento deve ser divulgado para o entendimento de 

todos. Dando continuidade, o vice-presidente Eriksen levantou um assunto que não 

estava em pauta para discussão, sobre uma denúncia de que tem professor de área que 

não está com sua carga horária de concurso completa na instituição que é lotado, porém, 

está recebendo como se estivesse, e, além disso estão chamando outro servidor de 

processo seletivo com a mesma formação do referido professor para ministrar aulas na 

escola vizinha, sendo que o professor efetivo poderia ministrar aulas nas duas 

instituições. Diante de tal pronunciamento o conselheiro solicita que o colegiado averigue 

a situação. A conselheira e secretária executiva do CME, destacou que tal situação deve 

ser averiguada pelo CME e que o presidente do CME, e também conselheiro do CACS-

FUNDEB, Wellington dos Santos Coelho, já informou ao colegiado que as denúncias 

devem ser protocoladas por escrito no escritório do conselho ou através de ouvidoria na 

prefeitura, para evitar fofocas e poder responder legalmente. O conselheiro e vice-

presidente Eriksen destacou que no ano passado foi averiguado uma denúncia pelo 

CME, mas que não teve punição e nenhuma sanção para quem está fazendo errado, e 
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o assessor que fez errado o ano passado é o mesmo que continua fazendo agora, e, 

destacou ainda que irá solicitar do CME, a cópia da denúncia do ano passado e do 

posicionamento do colegiado emitido a SME, e irá dar publicidade aos fatos e irá até no 

Ministério público se for necessário. O conselheiro Valdir da Silva Moreira destacou que 

cada colegiado age dentro de sua responsabilidade e legalidade, e, por este motivo as 

denúncias devem ser feitas através de ouvidoria ou por escrito, e a escuta (ouvir) os dois 

lados para sanar, de forma clara e transparente, com resposta plausível dentro da 

legalidade na apuração da denúncia. O vice-presidente Eriksen destacou que ele e a 

conselheira Ana Lucia de Souza fizeram vários apontamentos, mas que até o momento 

não foi tomado nenhuma providência com estas questões de vagas abertas para 

professor e monitor nas escolas que não são informadas pela equipe gestora para o 

executivo, sendo que no final do ano passado tinha até professor substituindo monitor. 

O assunto foi amplamente discutido, e o vice-presidente Eriksen destacou que seria 

necessário o colegiado solicitar para SME ou secretarias escolares as atribuições de 

aulas dos servidores para que possamos fazer esta fiscalização. Outro ponto levantado 

para discussão foi verificar os impactos financeiros causados após esta aprovação do 

governo federal de trinta e três por cento de reajuste para os professores, e, solicitou que 

fosse encaminhado um ofício para a mantenedora solicitando a tabela de cálculo de cada 

servidor de carreira, com remuneração mínima paga pelo Poder Público para o 

magistério. Dando continuidade, a presidente Klênia informou ao colegiado que irá 

solicitar o seu desligamento do mesmo e que na segunda-feira irá protocolar junto ao 

colegiado a solicitação por escrito. Com relação aos assuntos da pauta, foi destacado 

que o plano de trabalho referente ao ano de dois mil e vinte e dois, o relatório anual 

referente ao ano de dois mil e vinte um foram encaminhados via e-mail dos conselheiros 

para correções, e, serão apresentados e aprovados na próxima reunião plenária. O 

cronograma de reuniões será definido no grupo de WhatsApp, e, com relação a folha de 

pagamento, a mesma não foi encaminhada conforme solicitado no último ofício 

encaminhado a SME, e, que até o momento não tivemos respostas do mesmo quanto 

aos apontamentos elencados após conferência da folha de pagamento referente ao mês 

de novembro, analisada no mês de dezembro, deste modo, como não recebeu a resposta 

do ofício e, considerando ainda que a folha de pagamento foi disponibilizada no mesmo 

formato anterior, e o colegiado estava em férias, e, quando retornou no dia vinte e quatro 
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e vinte e cinco participou da abertura do ano letivo, retornando ao escritório só no dia 

vinte e seis, estando sem sistema e sem telefone, ficando impossibilitado de acessar as 

pastas e e-mail do colegiado, não foi possível realizar a conferência prévia da folha de 

pagamento. Além disso, o colegiado deliberou que não fará a aprovação da folha de 

pagamento enquanto não receber a resposta do ofício encaminhado a SME, referente 

aos apontamentos do mês de dezembro, destacou-se ainda que  da maneira como a 

folha está sendo encaminhada,  fere a lei de proteção de dados do servidor,  fato esse 

que poderá ocasionar problemas aos membros do colegiado. Diante destes fatos a 

plenária deliberou por aguardar a resposta do ofício encaminhado no mês de dezembro 

e no próximo mês faremos as conferências e aprovações das folhas de pagamento 

referentes aos meses de dezembro de dois mil e vinte e um e janeiro de dois mil e vinte 

e dois. Nada mais havendo, encerro e lavro a presente ata que segue assinada por mim, 

secretário do CACS-FUNDEB, pela presidente e pelo vice-presidente do colegiado, cuja 

assinatura dos demais presentes segue em lista anexa. Estiveram presentes: Isac 

Justino Ribeiro, Klênia Muniz, Maria Salete Ceccatto, Magali Pipper Vianna, Valdir da 

Silva Moreira, Ediane Sierota, Ícaro Osmar Pessoa, Eriksen Carpes, Ana Lucia de Souza 

e Maria Salete Ceccatto.  


