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FUNDEB Nº 58 

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 

Aos treze (13) dias do mês de setembro de 2022, às dezoito horas e trinta e sete minutos 1 

(18h37min), instalou-se em plataforma virtual a reunião ordinária do Conselho de 2 

Acompanhamento e Controle Social (CACS ) do Fundo de Desenvolvimento da Educação 3 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Belo Horizonte – 4 

FUNDEB/BH, com a seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação das atas das reuniões 5 

anteriores – ordinária e extraordinárias; 2) Informes; 3) Alteração do Regimento Interno do 6 

CACS FUNDEB/BH: aprovação das propostas; 4) Relatório da visitação in loco das 7 

escolas municipais realizada em agosto/22; 5) Discussão sobre a continuidade das 8 

reuniões ordinárias em ambiente virtual. A reunião contou com a presença dos seguintes 9 
conselheiros: Alessandra Mariza Gomes Guimarães, Cristiane Kataline de Carvalho 10 

Fernandes, Geisiele Silva, Joaquim Calixto Filho, Luiz Henrique Borges de Oliveira, 11 

Marcelino Cástulo Martins, Marcus Vinícius Lindenberg Fróes, Maria Helena Schmitz de 12 

Castro e Milton de Souza Júnior. Justificaram suas ausências: Cristina Vieira Guimarães, 13 

Elizabeth Raidan, Luiz Carlos Bittencourt Silva e Wagner Alves Pereira. Contou-se, ainda, 14 

com a presença da servidora de apoio ao CACS FUNDEB/BH, Vanessa Márcia da Cunha. 15 

O Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes iniciou a assembleia agradecendo aos 16 

conselheiros pelo compromisso no que diz respeito à participação e passou ao primeiro 17 

ponto da pauta. Em virtude de divulgação prévia das atas para a leitura, ele perguntou se 18 

havia alguma alteração a ser feita nos registros das reuniões anteriores – ordinária (9/8) e 19 

extraordinárias (12 e 29/7). Não havendo alterações a fazer, todas as atas foram aprovadas 20 

através de menção no chat. Logo após, o presidente passou aos informes e divulgou as 21 

atividades realizadas em agosto/22, a saber: 1) O Ofício nº23/2022. Ele comunicou que em 22 

11/8 foi encaminhada uma manifestação formal para a escola na qual a criança Bárbara 23 

Victória estava matriculada, isto é, um ofício enviado à família da criança por intermédio da 24 

direção escolar prestando os sentimentos deste conselho. Ele ressaltou que é importante 25 

que o CACS tenha contato com a comunidade escolar e que, caso aconteça novamente 26 

qualquer fato impactante, esta atitude será renovada neste mandato para toda e qualquer 27 

situação semelhante. 2) O Ofício nº24/2022 enviado à SMED solicitando o transporte para 28 

a realização das visitas às escolas municipais. Ele relatou que obteve-se o fornecimento 29 

pleno por parte da SMED no que diz respeito a esta questão, colocando-se em prática item 30 

que consta no Regimento Interno do Conselho (visitas legalmente previstas devido ao fato 31 

do CACS não possuir infraestrutura própria). Ele agradeceu ao servidor responsável pela 32 

área de transporte, Clisley Daher, pela prestação de um serviço de qualidade nos quatro 33 

(4) dias de visitas. Quanto à vistoria, ele revelou que ela demandou tempo e trabalho para 34 

a elaboração de um documento que será encaminhado à SMED. Ato contínuo, ele revelou 35 

que haverá um tema relacionado com as carreiras da educação do município que merecerá 36 

discussão junto à SMED, no mês corrente. Adiantando o conteúdo, ele falou que todas as 37 

pessoas que prestam serviço eleitoral (treinamento, mesário, etc.) são contempladas com 38 

dias de folga e que para o serviço público gera-se um crédito correspondente a um dia de 39 

folga para cada dia à disposição da justiça eleitoral que deve ser gerenciado com as chefias 40 

imediatas – direções escolares. Outro ponto relaciona-se com as férias-prêmio em que, 41 

atualmente, para cada cinco (5) anos de efetivo exercício pode-se desfrutar de três (3) 42 

meses de férias nos quais os dias podem ser gozados ou convertidos em espécie. Sobre o 43 

assunto, ele relatou que é raro que um profissional usufrua de suas férias-prêmio em tempo 44 

e que os dias relativos ao serviço eleitoral possam ser aproveitados. Explicou que estes 45 

fatos tem acontecido devido ao déficit de pessoal em virtude da aposentadoria de muitos 46 

servidores. Disse, ainda, que a reposição dos profissionais não está acontecendo na devida 47 

velocidade e que muitos colegas (professores) não conseguem fazer a denominada ‘dobra’ 48 



(quando uma pessoa assume a jornada de trabalho de outra e é remunerada). Falou 49 

também que quando são concedidas as férias-prêmio o servidor tem que buscar um 50 

substituto cuja remuneração tem que ser igual ou inferior à sua (não pode ser superior) para 51 

substituí-lo. Ele acredita que há um problema de comunicação e quer discutir este tema 52 

sugerindo à SMED a criação de uma aba no Portal do Servidor (meio eletrônico que 53 

possibilita aos servidores públicos do Município de Belo Horizonte o acesso a diversas 54 

informações como perícia médica, marcação de férias, etc.), primeiramente, para inserir as 55 

solicitações de férias-prêmio e também a disponibilização das ‘dobras’ para que haja a 56 

possibilidade das pessoas que desejam obtê-las estarem em contato direto para, talvez, 57 

facilitar a efetivação do direito do servidor ao gozo das férias-prêmio e dos dias derivados 58 

do serviço prestado junto à justiça eleitoral. Ele afirmou que o assunto tem afetado de forma 59 

disseminada a vida dos colegas e lembrou que o CACS tem como atribuição o 60 

acompanhamento dos profissionais de educação que estão lotados nas escolas em efetivo 61 

exercício. Ele revelou que deseja enviar um ofício à SMED propondo uma solução 62 

utilizando-se de ferramenta já existente (Portal do Servidor) e abriu para ouvir a opinião dos 63 

pares. Não havendo manifestação favorável ou contrária, ele anunciou que elaborará um 64 

ofício nos moldes apresentados. Em seguida, e passando ao terceiro ponto da pauta, 65 

inicialmente, ele mencionou o Art. 22 do Regimento Interno, ou melhor, “Este Regimento 66 

poderá ser alterado em reunião(ões) ordinária(s) e/ou extraordinária(s) por deliberação de 67 

2/3 (dois terços) dos membros do Conselho” e contou que fez um estudo tendo como 68 

referências a lei federal relativa ao Novo FUNDEB, a lei municipal, o Caderno de Perguntas 69 

e Respostas publicado no sítio eletrônico federal e demais documentos que constam no 70 

site do FUNDEB. Após a investigação, ele percebeu que algumas alterações pontuais 71 

podem ser realizadas e apresentou: A) O Art. 6º, § 3º - “A indicação dos membros do 72 

conselho deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos 73 

conselheiros anteriores” sugerindo a seguinte mudança: “Os processos eletivos e as 74 

demais indicações dos membros do conselho deverão ocorrer em até 20 (vinte) dias antes 75 

do término do mandato dos conselheiros anteriores.” Ele justificou a alteração dizendo que 76 

na lei federal quando a indicação dos membros do CACS é citada, logo em seguida vem 77 

discriminado como cada segmento fará a escolha dos seus representantes, quer dizer, 78 

necessidade de assembleia para determinado segmento, por processo eletivo, por 79 

indicação do mandatário – prefeito, o que explica o significado do vocábulo indicação. Tal 80 

fato não ocorre no Regimento Interno deste Conselho cujo problema pode ser gerado se 81 

não houver a discriminação (ato discricionário do prefeito ou processo eleitoral). Assim, ele 82 

resolveu corrigir esta situação colocando de forma explícita a discriminação no § 3º, ou 83 

melhor, apenas realizar um desdobramento em respeito à lei municipal. B) O § 4º - “Durante 84 

o prazo previsto no § 3º deste artigo, os novos membros deverão se reunir com os 85 

conselheiros cujo mandato está se encerrando para transferência de documentos e 86 

informações de interesse do conselho” propondo a seguinte alteração: “Durante o prazo 87 

previsto no § 3º deste artigo, os novos membros designados deverão se reunir, em reunião 88 

extraordinária, com os conselheiros cujo mandato está se encerrando para transferência de 89 

documentos e informações de interesse do conselho”. Ele explicou que seria uma correção 90 

textual em que coloca-se para a administração pública os princípios da publicidade e da 91 

legalidade. Afirmou que a designação deve ser publicada no Diário Oficial do Município 92 

(DOM) e que somente após a publicação seria feita a reunião, em caráter extraordinário. 93 

Disse que considera a transição importante e que a presidência deve fazer um relatório de 94 

gestão na reunião, tarefa de extrema responsabilidade para o repasse das vivências no 95 

período do mandato. C) O Art. 7º - “O mandato dos membros do CACS-FUNDEB será de 96 

4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e terá início em 1º de 97 

janeiro do 3º (terceiro) ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo, nos termos 98 

do § 9º do art. 34 da Lei Federal nº 14.113/20. Parágrafo único - O primeiro mandato dos 99 

conselheiros terá vigência de 1º de abril até 31 de dezembro de 2022, em conformidade 100 



com o § 2º do art. 42 da Lei Federal nº 14.113/20”. Ele esclareceu que, na verdade, o 101 

mandato iniciou-se em 1º abril de 2021 e não em 2022, que este problema aconteceu 102 

durante o processo legislativo cuja redação da lei municipal não foi observada e publicou-103 

se com esta imprecisão, gerando a necessidade da correção. Ele apresentou a seguinte 104 

proposição: “Parágrafo único - O primeiro mandato dos conselheiros terá vigência de 1º de 105 

abril de 2021 até 31 de dezembro de 2022, em conformidade com o § 2º do art. 42 da Lei 106 

Federal nº 14.113/20”. Logo após, ele anunciou que, para a deliberação das propostas e 107 

havendo a concordância de todos, promoveria as correções necessárias e as omissões 108 

textuais para deixar de forma mais clara o Regimento Interno, documento que considera 109 

muito importante para o funcionamento do conselho. Em seguida, abriu para ouvir a opinião 110 

dos conselheiros. Ato contínuo, o Conselheiro Marcelino Cástulo Martins fez um comentário 111 

em relação ao Art. 6 § 3º e 4º: ele entendeu que a proposta quanto ao § 3º é deixá-lo mais 112 

transparente, mas sugere uma análise mais ampla nos próximos dias para que possa rever 113 

o Regimento Interno e se situar quanto à referência da palavra indicação. Ele explanou que 114 

essa palavra poderia se referir, especificamente, a uma situação em que as indicações são 115 

possíveis e que no momento não tem certeza sobre o seu significado sem consultar outros 116 

normativos do Regimento Interno. Complementou dizendo que a indicação é para uma 117 

segmentação definida exemplificando que os representantes de determinados segmentos 118 

como os do governo, que não precisam de passar por processo eletivo tem os seus critérios 119 

e, portanto, são indicados (indicação precisa e focada para esta situação), diferentemente 120 

de segmento mais amplo – como o dos diretores escolares (com aproximadamente 600 121 

candidatos) – em que há a necessidade de processo eletivo. Ele reiterou que naquele 122 

instante não estava seguro de que a palavra citada no § 3º está colocada no sentido geral 123 

podendo-se referir ao segmento que não necessita de eleição. Quanto ao § 4º, quer refletir 124 

sobre o fato de que, se aprovada a alteração há o risco de ter-se alguns conselheiros 125 

designados por publicação dentro do período de transição (20 dias) e, assim sendo, 126 

formalmente, os antigos conselheiros não fariam mais parte do conselho porque este ato 127 

não permite 2 blocos de conselheiros (a designação substitui os antigos membros pelos 128 

novos). Em resposta, o presidente falou que quanto à designação, ela pode acontecer sem 129 

gerar óbice para este mandato porque basta que seja publicado o início do mandato para 130 

01/01/2023. Ele deixou claro que, não acontecendo a designação, a reunião não ocorrerá 131 

e ele redigirá um documento para entregar ao novo presidente podendo, também, ser 132 

convidado à reunião ordinária para repassar as informações que subsidiarão o início do 133 

novo mandato. Ele revelou levar “ao pé da letra” o direito administrativo e a importância de 134 

um ato no DOM porque é a designação que dá a publicidade aos novos conselheiros. Ele 135 

ainda sugeriu encaminhar o documento ao Gabinete do Sr. Prefeito ressaltando a 136 

importância do § 4º do Regimento Interno – contato dos atuais conselheiros com os 137 

próximos –, ação que considera estratégica e necessária para o repasse de documentos e 138 

informações que auxiliem o trabalho. Ele relatou considerar as menções citadas pelo 139 

conselheiro importantes para o estudo e para ter mais tranquilidade em relação à 140 

deliberação. Sem demora, o Conselheiro Marcelino Cástulo tomou a palavra e esclareceu 141 

que a sua intenção não é dificultar ou impedir que a transição aconteça, pois ela é 142 

obrigatória dentro do prazo determinado pela legislação; a sua dúvida é meramente técnica. 143 

De imediato, o presidente disse que é importante a questão da prudência da fala e que esta 144 

matéria pode ser colocada em discussão na próxima sessão ordinária para a realização da 145 

votação. Ele também falou que, de qualquer maneira, o mandato atual se encerrará em 146 

dez/22 reiterando a importância da publicação do ato administrativo no DOM por trazer a 147 

segurança jurídica para o contato com os novos conselheiros através de legislação. Ele 148 

considera que são informações estratégicas que devem ser repassadas dentro de um 149 

contexto prudencial e que apenas o relatório de gestão (documental) empobrece a 150 

transição. Ele anunciou que a votação das sugestões e quaisquer outras recomendações 151 

seria transferida para a próxima reunião ordinária e pediu um estudo e uma análise dos 152 



documentos (leis federal e municipal) para posterior interação através do grupo de 153 

WhatsApp e do e-mail até a reunião do mês de outubro. Ele agradeceu ao Conselheiro 154 

Marcelino Cástulo Martins pelas intervenções e perguntou se os demais membros tinham 155 

mais considerações a fazer. O Conselheiro Luiz Henrique Borges de Oliveira se manifestou 156 

concordando com as ponderações supramencionadas. Seguidamente, o Conselheiro 157 

Marcelino Cástulo Martins recomendou que o tema ‘processos eleitorais/indicações para a 158 

composição do novo mandato’ faça parte da pauta da próxima reunião para que o assunto 159 

seja tratado com antecedência e com vistas ao cumprimento do prazo. Em resposta, o 160 

presidente sugeriu o agendamento de uma reunião com os representantes do governo para 161 

a construção coletiva dos processos eleitorais. Após, e referindo-se ao quarto ponto da 162 

pauta, o presidente contou que produziu um relatório e relembrou o que motivou a sua 163 

visitação às escolas municipais: É professor em readaptação funcional lotado na Escola 164 

Municipal Theomar de Castro Espíndola e tem contato direto e constante com as demandas 165 

de Tecnologia da Informação (TI) na escola. Sempre foi procurado pelos colegas para 166 

resolver problemas relacionados às questões de TI. Quando os equipamentos chegaram à 167 

escola e para que estivessem prontos para o uso surgiram as demandas – 1º contato com 168 

os Chromebooks, carregamento da bateria, atualização de software. Logo no início da 169 

utilização apareceram reclamações no que diz respeito aos aplicativos que não podiam ser 170 

instalados gerando frustração nos colegas. Curioso, entrou em contato com alguns colegas 171 

de outras escolas para obter informações preliminares sobre o assunto e ouviu as mesmas 172 

reclamações. Então, vislumbrou uma possibilidade do problema ser sistêmico e pensou que 173 

o CACS, em caráter colaborativo, poderia fazer a visitação in loco. Por fim, oficiou a SMED 174 

solicitando o transporte para realizar as visitas. Em seguida, ele mostrou o relatório 175 

produzido e explicou que: a) Com a preocupação de não gerar ônus desnecessário ao 176 

erário, as escolas municipais Pedro Nava, Imaco, Santos Dumont, Anísio Teixeira, Belo 177 

Horizonte, Tristão da Cunha, Hugo Werneck, Anne Frank e Zilda Arns foram escolhidas 178 

geograficamente (menor trajeto). b) Produziu um questionário no qual foram entrevistadas 179 

as pessoas pertencentes à Direção Escolar, as contratadas para atividades em TI 180 

(monitoria e afins), as estagiárias, os profissionais em educação e que elas não foram 181 

identificadas. c) Foram distribuídos cinco (5) questionários por escola (45 no total) e apenas 182 

houve a transcrição na íntegra das anotações. A seguir, seguem os apontamentos e os 183 

comentários do presidente – entre parênteses: 1) Formação técnica é necessária. (Precisa-184 

se ter conhecimento técnico específico, o que não foi fornecido pela SMED.); 2) 185 

Impossibilidade de conexão do Chromebook ao projetor. (É preciso adaptador para 186 

conectar o Chromebook ao projetor, isto é, não se consegue usar da forma que foi projetada 187 

pelo fabricante, ou seja, wireless (conexão sem fio), o que está trazendo grande problema 188 

dentro das escolas.); 3) Falta de sinal de internet em algumas salas. (Em nenhuma escola 189 

visitada há o acesso à internet em todo o território escolar e o Chromebook não funciona 190 

sem internet.); 4) AccessPoint autorizado pela Prodabel em falta no mercado. 191 

(Corretamente, a Prodabel estabeleceu um checklist que tem que ser observado não 192 

podendo-se ter em cada escola um modelo diferente do outro, isto é, existe uma 193 

padronização, o que restringiu a compra do accesspoint proporcionando a manutenção do 194 

problema mencionado.); 5) Problemas derivados do Linux Mint. (Depois da instalação do 195 

Sistema Linux Mint não se consegue mais fazer a conexão com o projetor – questão de 196 

software.); 6) Necessidade de configuração do Chromebook para acessar o SGE. (O SGE 197 

– Sistema de Gestão Escolar – envolve a vida escolar dos alunos e apenas é acessado 198 

pela intranet; no momento não se consegue acessar o SGE porque ele não foi configurado 199 

para tal.); 7) Wi-Fi deveria abranger todo o território da escola. (É importante ter o Wi-Fi em 200 

todo o espaço escolar com uma conexão de qualidade.); 8) Necessária formação para o 201 

uso pedagógico dos equipamentos de TI. (Tem-se o equipamento de excelente qualidade 202 

mas o usuário não sabe utilizar as ferramentas existentes porque não foi fornecida a 203 

formação.); 9) Vedações diversas impostas pela Prodabel para a aquisição de 204 



equipamentos necessários à conectividade dos Chromebooks e tablets. (Os equipamentos 205 

não conseguem ser usados na sua total potencialidade.); 10) Ausência de sala de 206 

informática e/ou insuficiência tecnológica para o seu funcionamento. (Tem-se a 207 

insuficiência tecnológica e não há a materialidade necessária para o uso.); 11) Uso da sala 208 

de informática para outros fins; 12) Atraso nos serviços solicitados ao NIT ou à Prodabel; 209 

13) Instalação de aplicativos vedada no perfil de usuário do Chromebook. Foi possível 210 

instalar somente no perfil do laboratório de informática. (Precisa-se fazer login para usar o 211 

Chromebook onde insere-se uma senha; quando tenta-se instalar algum aplicativo o 212 

procedimento é vedado, mas no login do laboratório a instalação é possível, demonstrando 213 

ser uma questão técnica.); 14) A ausência de Wi-Fi livre na escola, sem necessidade de 214 

usar o CPF para login na rede da PBH, prejudica a utilização dos equipamentos. (A solução 215 

encontrada pelas escolas é a digitação do CPF de um professor ou monitor – único CPF 216 

para o uso de todos –, o que gera problemas porque caso seja uma atividade não adequada 217 

a responsabilidade recairá na pessoa que disponibilizou o seu CPF demonstrando ser uma 218 

questão técnica.); 15) Instabilidade do sinal de Wi-Fi prejudica/impossibilita as atividades 219 

escolares mediadas principalmente pelo uso dos Chromebooks. (Em 3 escolas visitadas 220 

durante o teste dos equipamentos o sinal desapareceu, o que está gerando vários 221 

problemas. Inclusive, as direções escolares se sentiram constrangidas com tal fato.); 16) 222 

Foi necessário conectar os Chromebooks na rede cabeada devido os problemas do Wi-Fi. 223 

(Foram adquiridos os adaptadores com a permissão do NIT, mas o uso foi proibido pelos 224 

técnicos da Prodabel através de relatório, melhor dizendo, há um problema de gestão de 225 

informática porque tem-se duas instâncias técnicas gerando um entrechoque de 226 

informações.); 17) Os projetores das escolas não permitem conexão sem fio (wireless). Foi 227 

necessária a aquisição de adaptadores. (As escolas empreenderam uma solução “caseira” 228 

para promover as aulas.) Logo depois, ele apresentou as suas conclusões advindas dos 229 

questionários respondidos, a saber: A) Problemas generalizados nas escolas derivados da 230 

baixa qualidade do Wi-Fi, principalmente a cobertura insuficiente nos territórios escolares; 231 

B) Incompatibilidade do sítio eletrônico do Portal do Servidor com o sistema operacional do 232 

Chromebook e com o tablet, impossibilitando a sua utilização pelos profissionais em 233 

educação; C) A vedação da instalação dos aplicativos nos Chromebooks está prejudicando 234 

a atuação docente; D) Os Chromebooks, na atualidade, são ferramentas de trabalho 235 

incompletas para a satisfação das demandas dos profissionais em educação, 236 

principalmente, pela inexistência de configurações que possibilitem o acesso remoto à 237 

Intranet/Educação/PBH e às impressoras locadas nas escolas (impressoras que foram 238 

adquiridas com os recursos do FUNDEB e devem ser configuradas para que sejam usadas 239 

sem limitações); E) A ausência de formação técnica para o uso dos equipamentos de TI 240 

prejudica, sobremaneira, qualquer política pública de inclusão digital discente; F) A 241 

morosidade da atuação governamental nas escolas, principalmente na solução dos 242 

problemas crônicos de conectividade (Wi-Fi) e na implementação do treinamento formal 243 

dos profissionais em educação, gerou o acúmulo superior a 50% do acervo de 244 

equipamentos, principalmente Chromebooks, sem qualquer uso e ainda lacrados nas 245 

respectivas caixas (na primeira escola visitada foram encontradas várias pilhas de 246 

aparelhos lacrados sem qualquer utilização porque os problemas de conectividade 247 

impediam o uso dos equipamentos); G) Inexiste uma atuação satisfatória da Prodabel/NIT 248 

para a solução dos problemas de TI nas escolas (há um nível de insatisfação generalizado 249 

nas escolas por gestores e professores porque observam que a velocidade das demandas 250 

não é a mesma das soluções); H) Inexiste autonomia de gestão para as escolas, 251 

devidamente assessoradas tecnicamente pela Prodabel/NIT, contratarem serviços de TI 252 

para a solução dos problemas de conexão (Wi-Fi), em todo o território escolar (as escolas 253 

não tem autonomia para empreender soluções individualizadas; talvez, houvesse um meio 254 

termo desde que com assessoramento pelo/a NIT/Prodabel para que cada escola pudesse 255 

gerenciar os seus problemas); I) Para a efetiva inclusão digital discente no ano letivo de 256 



2023 é necessária a atuação governamental urgente para a solução dos problemas 257 

apontados neste relatório. Ele finalizou falando que todos os problemas manifestados 258 

merecem atenção ainda em 2022 e que a presidência concluirá o ofício para o envio à 259 

SMED. Ele perguntou se alguém gostaria de fazer algum comentário e, não havendo 260 

pronunciamento, prosseguiu ao próximo item da pauta. O presidente mencionou que as 261 

reuniões ainda acontecem de forma virtual, mas que poderiam ser híbridas ou presenciais 262 

considerando não haver mais nenhum impedimento por conta da Pandemia de COVID-19. 263 

Ele pontuou que as reuniões virtuais que aconteceram durante todo o período pandêmico 264 

foram importantes, eficientes e tiveram o quórum necessário para a sua realização. 265 

Também sinalizou que este ambiente traz comodidade, mas que perde-se quanto ao 266 

convívio social. Então, propôs reuniões virtuais nos meses de outubro e novembro e 267 

encontro presencial no mês de dezembro para o fechamento do mandato. A proposta foi 268 

aprovada por todos através de registro no chat. Para terminar, ele solicitou à diretoria 269 

responsável e ao Conselheiro Marcelino Cástulo Martins mais afinco na produção da 270 

documentação a ser analisada na prestação de contas bimestral para que a reunião 271 

extraordinária aconteça com mais antecedência (2 ou 3 dias antes do término do prazo). 272 

Em resposta, o Conselheiro Marcelino Cástulo Martins esclareceu que, desde que se 273 

adotou esta estratégia de análise das prestações de contas em reuniões extraordinárias, 274 

tem acontecido num prazo exíguo não por falta de afinco ou desejo, isto é, todo o empenho 275 

é feito para que a prestação de contas aconteça com a maior antecedência possível. Caso 276 

ela ocorra no prazo menor que o desejável é em decorrência não só do trabalho envolvido, 277 

mas em função da equipe do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 278 

Ele lembrou que já citou anteriormente que o sistema do FNDE apresenta crítica aos dados 279 

declarados pela SMED que precisa ser justificada via sistema para que seja baixada e 280 

possibilite a feitura da transcrição, o que não depende da SMED; há demora na resposta 281 

do FNDE. O conselheiro afirmou que apresentará esta situação uma vez mais à equipe que 282 

lida com a prestação de contas, mas não pode garantir que suceda no tempo ideal. Sem 283 

demora, o Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes agradeceu ao conselheiro pelas 284 

intervenções e pelo afinco e às vinte horas e vinte minutos (20h20min) agradeceu a todos 285 

dando por encerrada a reunião. Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, servidora de 286 

apoio ao CACS FUNDEB/BH, redigi a presente ata. 287 


