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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2020, às 18 (dezoito) horas e 45 (quarenta e
cinco) minutos, instalou-se a reunião ordinária do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - CACS FUNDEB/BH,
com a seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2) Informes; 3)
Prestação de Contas. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros:
Luciane Fátima Senra Soares, Maria do Carmo da S. G. de Oliveira e Sousa, Cristina Vieira
Guimarães, Elisângela Lúcia da Cunha de Carvalho, Wagner Alves Pereira, Elizabeth
Raidan Gonçalves, Marcelino Cástulo Martins, Marcus Vinícius Lindenberg Fróes, Mônica
de Fátima Diniz Hamdan, Joaquim Calixto Filho, Milton de Souza Júnior e Maria Cristina
Silva. Contou-se, ainda, com a presença de Vanessa Márcia da Cunha, como Secretária
Executiva. A Presidente Maria do Carmo da S. G. de Oliveira e Sousa iniciou a sessão
plenária perguntando se havia alguma alteração a ser feita na ata da reunião anterior. Não
havendo alterações a fazer, a ata foi aprovada e seu registro foi feito no chat. Em seguida,
a Presidente informou que: A) Somente as Diretorias Regionais (DIREs) Barreiro, Leste e
Pampulha responderam à solicitação de participação dos conselheiros do CACS Fundeb
nas reuniões das supracitadas diretorias, conforme acordado em reunião anterior. O pedido
foi reiterado às demais DIREs. B) Apresentação do calendário de reuniões para 2021. Após,
passou-se para o terceiro ponto da pauta e a palavra para o conselheiro Marcelino Cástulo
Martins. Ele falou que a prestação de contas cabe à Gerência de Convênios e Repasses
que faz parte da Diretoria de Gestão de Convênios, Repasses e Parcerias da Secretaria
Municipal de Educação e explicou que a responsável pela gerência, Adriana Sayar, não
pôde comparecer a esta reunião. Também disse que esta é uma demonstração da
prestação de contas que é feita ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) através do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação
(SIOPE) e que, assim que o envio ao FNDE é realizado a cada bimestre, foi acordado
demonstrá-la ao CACS Fundeb. Esta prestação é do 5º bimestre (3 meses) porque a última
apresentada foi um acumulado até o mês de julho. Em fevereiro de 2021 será mostrada a
prestação de contas de todo o ano de 2020. Completou dizendo que nas formações que
serão organizadas ao longo dos próximos meses poderão ser feitas oficinas para se
conhecer como acessar o SIOPE e se comprometeu, na oportunidade, a contribuir fazendo
essa formação com os conselheiros do CACS Fundeb. Logo após, ele iniciou a explanação
e apresentou as seguintes tabelas: 1) Tabela A - “Recursos recebidos do Fundeb e
contribuição do município para formação do Fundeb – agosto a outubro/2020”: a planilha
demonstra, mês a mês, os recursos recebidos do Fundeb. Em agosto foi recebido o valor
de R$74.478.561,36, em setembro, a quantia de R$83.881.496,32 e, em outubro, o
montante de R$70.937.339,72, perfazendo um total de R$229.297.397,40. Como o Fundeb
é um fundo, existe a necessidade da participação de Municípios, de Estados e da União
para constituir esse fundo. O município de Belo Horizonte (BH) contribuiu com um valor
total de R$72.207.088,61. BH apresentou uma receita de R$229.297.397,40, contribuiu
para formar o fundo com R$72.207.088,61 e o saldo foi de R$157.090.308,79. 2) Tabela B
- “Total de recursos utilizados do Fundeb – agosto a outubro/2020”: foi utilizado (gasto) o
valor de R$233.218.418,30 com despesas com o pessoal das escolas de Educação Infantil
(EI), de Ensino Fundamental (EF) e de Educação de Jovens e Adultos (EJA). A distribuição
por modalidade de ensino se deu da seguinte forma: R$77.650.228,19 com o pessoal das
escolas de EI, R$151.450.616,12 com o pessoal das escolas de EF e R$4.117.573,99 com
o pessoal das escolas de EJA. Salientou que os recursos do Fundeb recebidos pelo
município de BH são utilizados em sua integralidade para os pagamentos de servidores
que atuam nas escolas e que os recursos do Fundeb não são suficientes para o pagamento
de todo o pessoal, havendo a necessidade de complementação pelos Recursos Ordinários
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do Tesouro (ROT). 3) Tabela C - “Total de recursos utilizados – Recursos Ordinários do
Tesouro – Folha de Pessoal da Educação – agosto a outubro/2020”: o valor total de
R$34.857.682,98 foi distribuído nas modalidades educacionais, SMED e Diretorias
Regionais (DIRES), a saber: R$4.043.874,60 com as despesas com o pessoal das escolas
de EI, R$20.266.468,33 com o pessoal das escolas de EF, R$348.036,80 com o pessoal
das escolas de EJA e R$10.199.303,25 com o pessoal da SMED e DIRES (embora façam
parte da Educação não podem receber seus benefícios com os recursos do Fundeb,
segundo a legislação). 4) Tabela D - “Comparativo 2020/2019 – Recursos do Fundeb –
Repassados e Utilizados – agosto a outubro”: foi solicitada uma comparação 2019/2020
para mostrar que a regularização dos repasses do débito do Estado de Minas Gerais com
o município de BH impactaram positivamente. Com a regularização, houve uma utilização
menor do ROT gerando uma diferença significativa em percentual. Em agosto de 2020, a
receita foi de R$74.478.561,36; em setembro, de R$83.881.496,32 e em outubro, de
R$70.937.339,72; totalizando a quantia de R$229.297.397,40. Comparando este mesmo
período com 2019, tem-se uma receita em agosto de R$54.710.515,25; em setembro, de
R$60.278.666,90 e em outubro, de R$67.923.768,28; totalizando um valor de
R$182.912.950,43; demonstrando que houve um crescimento: de 36,13% em agosto, de
39,16% em setembro e de 4,44% em outubro (pequeno mas, ainda, um crescimento).
Comparando-se 2020 com 2019, houve um crescimento de 25,36% no total, que é bem
significativo. 5) Tabela E - “Despesas/ano - agosto a outubro”: uma comparação didática
para ver como um ano se comporta em relação ao outro: em 2020, as Despesas com o
Pessoal das Escolas de Educação Infantil, de Ensino Fundamental e de EJA totalizaram
um valor de R$233.218.418,30 e em 2019, as mesmas despesas totalizaram um montante
de R$181.554.919,40, demonstrando um crescimento de despesas de 28,46%. 6) Tabela F
– “Contribuição do Município para formar o Fundeb - agosto a outubro”: em 2020, o
município contribuiu para formar o Fundeb com o quantitativo de R$72.207.088,61 e em
2019, com a quantia de R$83.236.900,68. Esses números apontaram um crescimento
negativo de 13,25%, resultado do que aconteceu no ano de 2020. Se há maior contribuição
em determinado período é porque há maior receita; é preciso lembrar que todas as
aplicações tem relação direta com a receita do município. 7) Tabela G – “Saldo Receita –
Contribuição – agosto a outubro”: em 2020, a receita do município de BH foi de
R$157.090.308,79 e em 2019, foi de R$99.677.049,75, com crescimento em termos de
contribuição de 57,60%. O conselheiro finalizou dizendo que esta prestação de contas é
uma forma didática para acompanhamento do processo até a prestação final do 6º bimestre
(novembro e dezembro) que ocorrerá no ano seguinte. Reiterou que no mês de fevereiro
de 2021 será apresentado um consolidado da realidade de todo o ano de 2020 - a prestação
de contas anual. Logo depois, o Calendário de reuniões foi exibido e explicado – sessões
plenárias às segundas terças-feiras de cada mês, excetuando-se os meses de janeiro
(recesso) e outubro (feriado na data proposta). Posteriormente, houve a aprovação do
calendário pelos presentes e o compromisso de seu envio aos conselheiros. Também foi
informado que o mandato atual vencerá em fevereiro de 2021 e, no mesmo período, haverá
a substituição de conselheiros dos seguintes segmentos: Professores Municipais, Diretores
das Escolas Municipais, Pais de Alunos das Unidades Municipais de Educação, Conselho
Municipal de Educação, Conselho Tutelar e Estudantes das Unidades Municipais de
Educação. A conselheira Mônica de Fátima Diniz Hamdan agradeceu a oportunidade de ter
passado este período (mandato) no CACS Fundeb e despediu-se de todos. O conselheiro
Marcelino Cástulo Martins agradeceu a participação de todos neste Conselho. A Presidente
agradeceu a oportunidade de aprendizado, de construção e de participação neste exercício
de cidadania e desejou a todos um Feliz Natal. Nada mais havendo a tratar, e, como
ninguém quisesse se manifestar, a Presidente deu por encerrada a reunião às 19h40min
(dezenove horas e quarenta minutos). Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha,
Secretária Executiva do CACS FUNDEB, redigi a presente ata.

