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ATA Nº 08/2021/CACS-FUNDEB/LRV 

 
Aos dezesseis dias do mês de abril 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 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 presença dos presentes e 
justificou a ausência dos conselheiros Etelmar Vianna, Ícaro Osmar Martini Pessoa e Valdir 
da Silva Moreira. Prosseguindo, de acordo com a deliberação do colegiado, a presidente 
informou que as Atas nº 06/2021/FUNDEB e nº 07/2021/FUNDEB foram encaminhadas por 
e-mail para leitura prévia e solicitou ao conselho pleno que se manifestassem em relação a 
aprovação das mesmas, as referidas atas foram aprovadas por unanimidade pelos 
presentes. Dando continuidade, a presidente fez a leitura dos informes, destacando: 1) 
Recebimento em 14/01/2021 do ofício nº 09/2021/SME, solicitando alteração de membros 
titulares e suplentes; 2) Recebimento em 21/01/2021, e-mail da conselheira Sirlei Amaro com 
solicitação de desligamento do colegiado; 3) Recebimento em 28/01/2021, ofício nº 
17/2021/SME, solicitando alteração de membros titulares e suplentes; 4) Recebimento em 
23/02/2021, ofício nº 08/2021 da Assessoria Pedagógica a indicação de membros para o 
CACS-FUNDEB na representatividade dos alunos da educação básica; 5) Recebimento em 
25/02/2021, da conselheira Klênia Muniz solicitação de desligamento do colegiado na 
representante dos profissionais de apoio da educação básica da rede municipal de ensino; 
6) Recebimento em 25/02/2021 do ofício nº 62/2021/CTLRV, que solicita alteração de 
membros do Conselho Tutelar; 7) Recebimento em 09/03/2021 do ofício nº 23/2021/CME 
que solicita a alteração de membros do Conselho Municipal de Educação; 8) Recebimento 
em 16/03/2021 do ofício nº 077/2021/SMF encaminhando o demonstrativo de receitas e 
despesas do FUNDEB para análise e aprovação do colegiado; 9) Recebimento em 
24/03/2021 do ofício nº 77/2021/SME com a indicação de novos membros para o colegiado; 
10) Recebimento em 25/03/2021 e-mail do CEI Balão Mágico, informando o novo endereço 
de e-mail da instituição; 11) Recebimento em 30/03/2021 do ofício nº 089/2021/SMF com as 
Informação do SIOPE para análise e aprovação do colegiado; 12) Recebimento da Lei nº 
3.151, de 30 de março de 2021 que “Dispõe sobre reestruturação do Conselho Municipal de 
Acompanhamento e Controle social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação CACS-FUNDEB, 
conforme especificação do artigo 212- A, da Constituição Federal, regulamentada na forma 
da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e dá outras providências”, juntamente 
com sua publicação em Diário Oficial de Contas do Mato Grosso, Ano 10 nº 2164, página 84, 
publicada em 06 de abril de 2021; 13) Recebimento em 05/04/2021 do ofício nº 
81/2021/SME, encaminhando cópia do relatório referente ao SIOPE, para análise, validação 
dos dados; 14) Recebimento em 05/04/2021 do ofício nº 008/2021/SINTEP, com a indicação 
de membro para compor o colegiado em substituição a solicitação de desligamento da 
senhora Klênia Muniz; 15) Recebimento dos lotacionogramas e solicitação de pagamento de 
substituição das seguintes instituições: SME, EMEF Eça de Queirós, EMEF Vinícius de 
Moraes, EMEF Olavo Bilac, EMEIEF Menino Deus, EMEIEF São Cristóvão, CIEI Anjo 
Gabriel, CEI Girassol, CEI Aquarela, CEI Balão Mágico, CEI Pequeno Príncipe, Creche 
Menino Jesus e Transporte Escolar; 16) Recebimento em 04/04/2021 da Folha de 
pagamento referente ao mês de março/2021 para análise e aprovação do colegiado; 17) 
Encaminhado em 04/03/2021 para a SME, ofício nº 04/2021/FUNDEB com a minuta de lei 
referente a reestruturação do FUNDEB elaborada pelo colegiado; 18) Encaminhado em 
10/03/2021 para SME, ofício nº 05/2021/FUNDEB solicitando indicação de membros 
representante de pais de alunos da rede municipal e de representantes das escolas do 
campo para recomposição do colegiado de acordo com Lei nº 3.151/2021; 19) Encaminhado 



em 10/03/2021 para SINTEP ofício nº 06/2021/FUNDEB, solicitando a indicação de 
representantes dos servidores técnico-administrativo para recomposição do colegiado de 
acordo com Lei nº 3.151/2021; 20) Encaminhado em 10/03/2021 para Associação 
Acadêmica Luverdense – ALL, ofício nº 07/2021/FUNDEB solicitando indicação de membros 
para recomposição do colegiado de acordo com Lei nº 3.151/2021; 21) Encaminhado em 
10/03/2021 para Ordem dos Advogados do Brasil – OAB – 21º Subseção de Lucas do Rio 
Verde, ofício nº 08/2021/FUNDEB solicitando indicação de membros para recomposição do 
colegiado de acordo com Lei nº 3.151/2021; 22) Encaminhado em 10/03/2021 ofício nº 
09/2021/FUNDEB para os representantes da Sociedade Civil Organizada, solicitando que 
comparecerem no dia 26/03/2021 na sede do Conselho Municipal de Educação para entre 
os presentes proceder a escolha do membro para recomposição do colegiado de acordo com 
Lei nº 3.151/2021; 23) Encaminhado em 08/04/2021/CME/LRV, Ofício Circular nº 
09/2021/CME para as instituições do Sistema Municipal de Ensino informando que a 
Comissão Especial do Controle Social da Educação observou na composição dos conselhos, 
no que se refere a representatividade do segmento pais de alunos que alguns pais não 
apresentam mais vínculo formal junto aos Conselhos Deliberativos da Comunidade Escolar 
– CDCE ou representam outros segmentos, sendo o vínculo formal um critério exigido em lei 
para compor os Conselhos do CAE, CME, CACS-FUNDEB e Fórum Municipal de Educação, 
será realizada a substituição dos representantes de pais que não apresentam vínculo formal 
junto aos CDCE´s nos conselhos supracitados; 24) Encaminhado em 09/04/2021 para a 
Secretaria Municipal de Educação, ofício 39/04/2021/CME/LRV  solicitando a indicação de 
novos membros representantes de pais dos conselhos deliberativos escolares nos 
colegiados do CACS-FUNDEB, CAE e CME; 25) Realizado a validação dos dados e 
aprovação no SIGECON em 17/03/2021; 26) Realizado a validação de dados e aprovação 
no SIOPE em 08/04/2021; 27) Realizado em 26/03/2021 reunião com os representantes da 
Sociedade Civil Organizada para proceder escolha de membros para recomposição do 
colegiado de acordo com Lei nº 3.151/2021; 28) A presidente informou ainda que até a 
presente data não recebemos resposta dos ofícios encaminhados para Associação 
Acadêmica Luverdense – AAL e Ordem dos Advogados do Brasil – OAB - 21ª Subseção de 
Lucas do Rio Verde – MT, solicitando indicação de um representante titular e um suplente 
para recomposição do colegiado de acordo com Lei nº 3.151/2021. Com relação ao ofício nº 
09/04/2021/CME/LRV, a presidente do CME e conselheira Jóice Martinelli Munhak, destacou 
que tem uma comissão de Controle Social instituída pelos colegiados do CAE, CACS-
FUNDEB e CME, e, por este motivo foi encaminhado um único ofício com a solicitação de 
indicação de membros representantes de pais para os colegiados. A assessora técnica e 
conselheira Michelene Rufino Amalio Araújo de Britto, destacou a necessidade de troca de 
membros representantes de pais devido muitos representantes não serem representantes 
de pais nos CDCEs das instituições de ensino, e, neste caso os mesmos devem ser 
representantes de pais nos dois órgãos representativos, por este motivo, a necessidade da 
recomposição. Dando continuidade, nas matérias de apreciação e deliberação, a presidente 
Klênia Muniz destacou que a prestações de contas para análise, validação dos dados e 
emissão de parecer do CACS-FUNDEB, por meio do Sistema de Gestão de Conselhos – 
SIGECON e a prestação de contas e validação de dados no SIOPE foram realizadas por ela, 
pelo vice-presidente Etelmar Vianna e pelas conselheiras Ana Lucia de Souza, Michelene 
Rufino Amalio Araújo de Britto, Jóice Martinelli Munhak, Magali Pipper Vianna e Credi Pereira 
da Rocha, conforme especificados nas atas nº 02/2021 e 07/2021. Já a conferencia prévia 
da folha de pagamento referente ao mês de março/2021 foi realizada por ela, pelo vice-
presidente Etelmar Vianna e pelas conselheiras Ana Lucia de Souza, Michelene Rufino 
Amalio Araújo de Britto, Jóice Martinelli Munhak e Magali Pipper Vianna. A presidente 
destacou a dificuldade que vem acontecendo na conferência, devido algumas instituições de 
ensino não estarem encaminhando as solicitações de pagamento de substituições, 
complementações e suplementações, verificou-se na conferência que há pagamentos de 
poucas horas de substituições para servidores de escolas de educação infantil, sendo que 
também foi observado pagamento de  substituições que excedem a carga horária de 



funcionamento da instituição de ensino e consequentemente da carga horária de trabalho do 
professor, também foi observado pagamento de função gratificada para duas coordenadoras 
pedagógicas em uma instituição de ensino que possui apenas uma vaga para coordenadora 
pedagógica.  Após a apresentação das observações elencadas durante a conferência prévia, 
a presidente Klênia Muniz solicitou para a conselheira e assessora técnica Michelene Rufino 
Amalio Araújo de Britto que realizasse a apresentação de como se faz a conferência da folha 
de pagamento aos novos conselheiros, sendo apresentado aos conselheiros a estrutura da 
folha, a carga horária de trabalho dos servidores, os códigos dos servidores e de 
pagamentos, sendo que todos os dados devem ser analisados considerando o horário de 
funcionamento das instituições de ensino e a hora atividade do professor. Após explicação 
de conferencia de folha pela assessora técnica, a presidente dirigiu-se novamente a plenaria 
e solicitou que mediante as observações feitas na folha de pagamento e as considerações 
exposta se posicionassem quanto a aprovação da folha, sendo que a mesma  foi aprovada 
com ressalvas. Finalizada a pauta, a presidente 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, secretária executiva do CME e pela presidente do colegiado. Estiveram presentes: 
Nayara Rodrigues Godois Peron, Klênia Muniz, Ana Lúcia de Souza, Michelene Rufino 
Amalio Araújo de Britto, Jóice Martinelli Munhak, Wuélica Nascimento Coutinho, Credi 
Pereira Rocha, Ediane Sierota, Eriksen Carpes e Magali Pipper Vianna. 

 

 


