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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 

Aos quatorze (14) dias do mês de dezembro de 2022, às dezoito horas e trinta e seis minu-1 

tos (18h36min), instalou-se em plataforma virtual a reunião ordinária do Conselho de Acom-2 

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

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

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

2) Informes; 3) Alteração do Regimento Interno do CACS FUNDEB/BH; 4) Relatório de 6 

Gestão – 2022. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: Alessandra 7 

Mariza Gomes Guimarães, Cristiane Kataline de Carvalho Fernandes, Luiz Carlos Bitten-8 

court Silva, Marcelino Cástulo Martins, Marcus Vinícius Lindenberg Fróes, Maria Helena 9 

Schmitz de Castro, Milton de Souza Júnior e Wagner Alves Pereira. Justificaram suas au-10 

sências: Cristina Vieira Guimarães e Joaquim Calixto Filho. Contou-se, ainda, com as pre-11 

senças de Alex Sandro da Silva Gomes, João Henrique de Medeiros e Naila Garcia Mourthé 12 

como convidados e da servidora de apoio ao CACS FUNDEB/BH, Vanessa Márcia da Cu-13 

nha. O Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes iniciou a assembleia ordinária e agra-14 

deceu a presença dos convidados neste momento de divulgação da gestão de 2022, apre-15 

sentando-os: Naila Garcia Mourthé, servidora do Tribunal de Contas do Estado de Minas 16 

Gerais (TCE-MG) e representante desse tribunal no Fórum Municipal Permanente de Edu-17 

cação (FMPE/BH), João Henrique de Medeiros, servidor do TCE-MG e Alex Sandro da Silva 18 

Gomes, Diretor da Diretoria de Planejamento e Orçamento Financeiro (DPOF) e Ex-conse-19 

lheiro. Ele reiterou o seu agradecimento ao aceite dos convites encaminhados e contou que 20 

a reunião seria importante para o próximo mandato porque mudaria um ponto específico do 21 

Regimento Interno. Após, passou-se para o primeiro ponto da pauta e o presidente pergun-22 

tou se as atas das reuniões anteriores – ordinária (8/11) e extraordinárias (16 e 29/11) es-23 

tariam aprovadas ou não. Em regime de votação, as atas foram aprovadas, uma a uma, 24 

através de registro no chat. Logo depois, o presidente informou que em 19/10 enviou à 25 

Secretaria Municipal de Educação (SMED) um ofício versando sobre a necessidade de 26 

condução dos processos eleitorais de diversos segmentos, por parte da secretaria. Ele lem-27 

brou que este ano de 2022 foi atípico em virtude da realização da Copa do Mundo que 28 

gerou grande impacto no funcionamento da administração pública (publicação de várias 29 

normas flexibilizando horários de trabalho e desmobilização da comunidade escolar). Con-30 

tou que, por mais de trinta (30) dias, a SMED permaneceu silente sem emitir qualquer res-31 

posta ao supracitado ofício e que, no fim do mês de novembro, o gabinete entrou em con-32 

tato e houve um processo acelerado para a composição do conselho. Seguiu-se a legisla-33 

ção e foi divulgado no Diário Oficial do Município (DOM) e enviado às direções escolares 34 

e-mails sobre os processos eletivos dos segmentos Estudantes e Pais de alunos das uni-35 

dades municipais de educação e Diretores escolares. Mesmo em dia de jogo do Brasil (dia 36 

5/12) conseguiu-se a presença de algumas pessoas na assembleia e foram eleitos os dire-37 

tores escolares. No que tange os demais segmentos – Estudantes e Pais de alunos – não 38 

houve êxito. Com relação ao segmento Pais de alunos das unidades municipais de educa-39 

ção houve um pai presente e apto que, inicialmente, mostrou a intenção de participar do 40 

próximo mandato, mas que ao final deixou claro o seu desejo de não participação. Quanto 41 

ao segmento Estudantes, não houve a presença dos alunos. A respeito dos segmentos 42 

Professores Municipais e Assistentes Administrativos Educacionais, atuação de responsa-43 

bilidade do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de BH 44 

(SindREDE/BH), foi encaminhado ao CACS o documento apresentando os eleitos (seg-45 

mentos completos). Ele ressaltou que aconteceu um problema grave em que, até a pre-46 

sente data, não houve a designação dos eleitos publicada no DOM e esclareceu que este 47 

era um ato necessário para a ocorrência da reunião de transição, cujo prazo estendia-se a 48 



até vinte (20) dias antes do término do mandato. Como a designação não foi efetivada, essa 49 

reunião não foi feita no prazo estabelecido e não mais poderá ser realizada. Ele disse que 50 

no próximo mandato pode ser convidado a prestar esclarecimentos gerais a respeito do 51 

funcionamento do CACS FUNDEB e salientou que ocorreram situações distintas das que 52 

foram determinadas, tendo este fato relação direta com a inércia da SMED por mais de 53 

trinta (30) dias. Pontuou, também, que no ofício citado foram colocadas para as execuções 54 

datas com os limites temporais e que este atraso implicou na situação relatada. Por fim, ele 55 

falou que a eleição é o foco e a preocupação da presidência do atual mandato. Passando 56 

ao próximo ponto, ele explicou que, tradicionalmente, a primeira reunião do mandato do 57 

conselho ocorria no mês de fevereiro logo após as férias regulamentares. Entretanto, em 58 

2023, será o 1º ano do 1º mandato de quatro (4) anos e, no mês de janeiro, há a responsa-59 

bilidade de se analisar e validar o 6º bimestre de 2022. Seguindo-se a tradição, tais proce-60 

dimentos aconteceriam em prazo posterior ao necessário e, como o presidente é a pessoa 61 

que tem as condições legais para fazer a validação da prestação de contas, está sendo 62 

proposto a determinação da reunião para a escolha da presidência no regimento interno, 63 

no início do mês de janeiro. Desta forma, o próximo colegiado poderá escolher o presidente 64 

e ele, já cadastrado no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), poderá 65 

acessar o sistema, buscar as informações necessárias e realizar a validação do 6º bimestre. 66 

Para tal, ele convidou o Diretor da DPOF a promover os esclarecimentos ao próximo presi-67 

dente seguindo-se a mesma metodologia adotada no ano de 2022. Em seguida, ele exibiu 68 

o Art. 13: “O CACS-FUNDEB terá um presidente e um vice-presidente eleitos por seus 69 

pares, membros titulares, na primeira reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar as 70 

funções o representante do Poder Executivo” e a seguinte proposta de alteração no citado 71 

artigo: “O CACS-FUNDEB terá um presidente e um vice-presidente eleitos por seus pares, 72 

membros titulares, na primeira reunião do colegiado, no mês de janeiro do ano inicial do 73 

mandato, sendo impedido de ocupar as funções o representante do Poder Executivo”. Ex-74 

plicou que, desta maneira, a Senhora Secretária poderá convocar a reunião juntamente 75 

com os atos administrativos do CACS FUNDEB e assim pacifica-se a questão relativa à 76 

necessidade da reunião ocorrer no mês de janeiro, não gerando nenhum prejuízo ao muni-77 

cípio. Após, ele abriu para os comentários. Não havendo nenhuma ponderação, colocou 78 

em regime de votação no chat a aprovação ou não da alteração do regimento interno. Por 79 

unanimidade, o Regimento Interno do CACS FUNDEB ficou alterado nos termos expostos. 80 

Ele disse que o encaminhamento para a publicação no DOM seria feito como republicação. 81 

Como último ponto da pauta, ele informou que o Relatório de Gestão de 2022 é um resumo 82 

do que foi realizado no ano corrente, será encaminhado aos presentes por meio eletrônico 83 

e também publicado no DOM. Ele comunicou que o documento contém: a) histórico (em-84 

basamento legal da criação do conselho; problemas enfrentados devido à situação pandê-85 

mica; relato da elaboração em 2021 do novo Regimento Interno do CACS – com a delibe-86 

ração de todos os atos publicados no DOM; descrição de três (3) processos eletivos efetu-87 

ados para a recomposição dos segmentos – diretores escolares, estudantes e pais de alu-88 

nos das unidades municipais de educação. Dos segmentos previstos pela legislação muni-89 

cipal vigente, não foi implementada a representação das organizações da sociedade civil 90 

cujo processo eletivo é de responsabilidade da SMED (mediante publicação de instrumento 91 

específico), sendo aguardada a sua efetivação para o mandato 2023-2026; explicação so-92 

bre o cargo de presidente, ou seja, ele – Marcus Vinícius Lindenberg Fróes – em janeiro de 93 

2022 era vice-presidente e a última presidente perdeu a conexão com o segmento. De 94 

forma interina, conduziu o conselho até o mês de fevereiro quando houve eleição e assumiu 95 

a presidência. Ele registrou homenagem aos presidentes anteriores – Maria do Carmo da 96 

Silva Gomes de Oliveira e Sousa, Luiz Henrique Borges de Oliveira e Maria Helena Schmitz 97 

de Castro – e contou que a presidência foi pensada de forma colegiada por considerar 98 

salutar o compartilhamento de decisões. b) referência à validação da prestação de contas 99 

relativa ao “Exercício Financeiro 2021” e Parecer cuja construção foi embasada em farta 100 



documentação enviada pela DPOF. Ele fez os agradecimentos ao Diretor da DPOF e aos 101 

conselheiros relacionados à essa diretoria – Marcelino Cástulo Martins e Cristina Vieira 102 

Guimarães – e à Secretaria Municipal da Fazenda – Milton de Souza Júnior – pelo compar-103 

tilhamento do conhecimento. Ele pontuou que a boa-fé da administração pública nunca foi 104 

colocada em xeque. Com o passar do tempo e as informações recebidas, gradativamente, 105 

as dúvidas foram sendo dirimidas, os óbices iniciais foram desconstituídos e a partir da-106 

quele momento criou-se o hábito de realizar reuniões presenciais com a exposição oral do 107 

Diretor da DPOF e sua equipe com o envio prévio do relatório. Depois disso, não houve 108 

nenhum complicador nas validações do sistema MAVS do FNDE. Ele pontuou que esses 109 

procedimentos empreendidos em 2022 trouxeram frutos positivos e segurança para a vali-110 

dação das prestações de contas e propôs a continuidade desta metodologia de trabalho 111 

para o próximo mandato. Complementarmente, ele relatou que em 2021 participou de Au-112 

diência Pública com a presença da Subsecretária de Planejamento, Orçamento, Gestão e 113 

Finanças, Natália Araújo, com menção da hipótese de criação de um Portal para o CACS 114 

FUNDEB com a visualização de todo o detalhamento orçamentário e acesso permanente. 115 

Lembrou, também, que o conselho tem representação diversificada. Assim, algumas pes-116 

soas tem formação acadêmica que lhes permite uma análise mais aprofundada dos dados 117 

técnicos e outras apresentam a necessidade de uma formação para a compreensão das 118 

informações. Enfim, esta diversidade dos segmentos implica no caráter formativo que ele 119 

considerou um grande obstáculo no mandato de 2022. Ele ousou dizer que, com certeza, 120 

esta situação ocorreu em mandatos anteriores e também acontecerá nos futuros. Ele com-121 

plementou falando que no conselho as pessoas tem um trabalho não remunerado, de 122 

grande responsabilidade e que precisam de motivação de forma contínua, desejando reu-123 

niões presenciais e formações advindas do TCE-MG e da Assembleia Legislativa de Minas 124 

Gerais para o estímulo e o incentivo necessários aos longos mandatos que se iniciam. c) A 125 

elaboração de mais de 42 ofícios para a SMED. O presidente destacou algumas demandas 126 

dentro dos temas dos ofícios encaminhados, a saber: 1) A solicitação de assessoramento 127 

técnico especializado para o conselho devido ao fato de que ele não possui corpo adminis-128 

trativo próprio. A servidora de apoio ao CACS FUNDEB é lotada no FMPE/BH e presta 129 

auxílio ao conselho. Ele considerou importante ter mais uma pessoa com formação acadê-130 

mica relacionada ao campo do direito administrativo e da administração pública. Infeliz-131 

mente, não houve a disponibilização dessa pessoa do município de Belo Horizonte, servi-132 

dora da SMED. 2) O documento versando sobre o plano de carreira da educação. Foi ela-133 

borado um parecer em forma de ofício em 6/6/22, enviado ao Gabinete do Prefeito de Belo 134 

Horizonte e à SMED. Em 28/6, reuniu-se com a Subsecretária de Gestão de Pessoas, Fer-135 

nanda de Siqueira Neves e equipe onde foi mencionado diversos óbices em relação à va-136 

lorização funcional dos servidores, decorrentes da Lei Municipal nº 7.235/96. A legislação 137 

atual não permite que qualquer servidor atinja o último nível da carreira dentro do prazo 138 

temporal da aposentadoria especial do magistério. Assim, o documento foi devidamente 139 

embasado, inclusive, contendo sugestões de alterações legais – concessão de oito (8) ní-140 

veis na tabela de vencimentos (considerando que atualmente são limitados a cinco (5) ní-141 

veis) e abrangendo análise para os demais cargos da educação (Pedagogo, Técnico Su-142 

perior de Educação, Auxiliar de Escola, Assistente Administrativo Educacional e Bibliotecá-143 

rio Escolar). Para ilustrar, ele revelou os dados oficiais: no cargo de Professor Municipal 144 

somente trinta (30) professores – 0,36% – atingiram os dois (2) últimos níveis do cargo (25 145 

e 26, à época da análise do documento) e para o cargo Professor da Educação Infantil, 146 

nenhum servidor. Somados os dois (2) cargos, dos 14.222 servidores, somente trinta (30) 147 

professores – 0,21% – do universo amostral alcançaram os dois (2) últimos níveis das res-148 

pectivas tabelas de vencimento. Ele enfatizou que tem-se uma lei que promove o contin-149 

genciamento de direitos. Como resultado, até a presente data, nada aconteceu. Ele acha 150 

necessária esta alteração que se dá através do respectivo processo legislativo, de iniciativa 151 



do chefe do executivo. 3) A verificação in loco dos equipamentos de Tecnologia da Infor-152 

mação (TI) adquiridos com os recursos do FUNDEB no ano de 2021. Em agosto, de forma 153 

amostral, fez visitas a nove (9) escolas em que foram efetuadas entrevistas em formulários 154 

próprios (entregues). Comentando sobre os resultados de forma preliminar, ele registrou 155 

que todos os equipamentos adquiridos foram de qualidade, de marcas conceituadas e que, 156 

certamente, terão condições de serem utilizados por muitos anos. Entretanto, os equipa-157 

mentos foram encontrados em caixas lacradas, inclusive, numa das principais escolas da 158 

Regional Centro-Sul. Sendo analisados os relatos, constatou-se os motivos da não utiliza-159 

ção de muitos equipamentos: por falta de conectividade no território escolar – conexão com 160 

wi-fi que não abarca a totalidade do território escolar; desprovimento de atuação satisfatória 161 

por parte do Núcleo de Infraestrutura Tecnológica (NIT) e da Prodabel (com problemas 162 

relatados e não resolvidos); ausência de autonomia das escolas para suprir as suas defici-163 

ências; enfim, reclamações diversas gerando preocupação porque os equipamentos de 164 

qualidade foram adquiridos com planejamento e encontram-se guardados. Ademais, devido 165 

à não permissão do sistema IOS, os Chromebooks estão bloqueados para a instalação de 166 

aplicativos. Em outras palavras, está ocorrendo uma utilização subótima dos equipamentos 167 

pela comunidade escolar e esta situação merecia uma atenção diferenciada da SMED. Para 168 

tanto, ele enviou um ofício e também solicitou uma reunião com o NIT, cujas respostas não 169 

foram obtidas, e, por questões de saúde, não pôde realizar as revisitas para a verificação 170 

in loco de cada escola para visualizar se os problemas foram resolvidos totalmente, parci-171 

almente ou não, demanda considerada importante, inclusive, para o próximo mandato (con-172 

siderando que foram publicados documentos oficiais). Para complementar, ele disse que 173 

em Audiência Pública versando sobre o orçamento, metas estão estabelecidas no Plano 174 

Plurianual sobre o uso da tecnologia. Desta forma, ele vislumbra dificuldades relacionadas 175 

ao planejamento nos próximos anos calcadas em problemas com a conectividade e o des-176 

bloqueio dos Chromebooks que devem ser resolvidos. Além disso, ele pontuou que o uso 177 

dos equipamentos deve ser feito por cada pessoa de forma livre dentro do espectro das 178 

respectivas responsabilidades, considerando que para o uso inadequado há a sanção para 179 

o servidor e para os alunos menores de idade tem-se as famílias como responsáveis. Ele 180 

crê que a gestão dos equipamentos não deva ser feita por meio da proibição. Por fim, dentro 181 

do que é permitido pela legislação vigente, ele comunicou que fez a verificação in loco nas 182 

escolas municipais e os resultados serão apresentados no relatório. 4) O exercício finan-183 

ceiro de 2021 foi analisado em março de 2022 e no Parecer, frente à inexistência de nor-184 

matização municipal para a concessão do ‘Abono-FUNDEB’ aos profissionais da educação 185 

básica, de natureza pecuniária, foi mencionada a necessidade de discussão dessa matéria 186 

no âmbito do municipal. Ele anunciou que, após processo legislativo para a sua aprovação, 187 

naquela mesma data foi aprovado em 1º turno o PL nº 450. Também explicou que o Parecer 188 

foi elaborado fundamentado nas informações fornecidas pela DPOF e que as prestações 189 

bimestrais de contas foram validadas somente após as reuniões extraordinárias presenci-190 

ais, desde que finalizadas sem pendências. Ele afirmou que somente um quadro (sintético) 191 

de receitas e despesas sem informações complementares não é capaz de tranquilizar a 192 

validação ou não das prestações de contas porque as explicações são necessárias. Em 193 

seguida, o presidente opinou sobre os acontecimentos no curso do mandato: A) Ele vê a 194 

utilização dos recursos sendo feita sem qualquer traço de ilicitude, o que traz reflexos po-195 

sitivos para a comunidade escolar, mas que merece ser melhor compreendida no aspecto 196 

do controle e do acompanhamento social – missão do conselho. B) Lembrou, também, que 197 

solicitou através de ofício participar de equipe qualificada do grupo estratégico de gestão 198 

da SMED – Conselho de Gestão – enquanto presidente e apenas nas matérias relativas à 199 

gestão dos recursos do FUNDEB e não recebeu resposta. Alegou que a ausência de res-200 

postas a diversas demandas foi a tônica da relação institucional do CACS FUNDEB com a 201 

SMED, o que trouxe dificuldades para o conselho. Contou que sempre considerou que uma 202 

convivência cooperativa é e permanece necessária, sempre pensou no protagonismo 203 



desse conselho de forma proativa cooperando para a melhor gestão dos recursos sendo 204 

respeitado todo e qualquer ato discricionário das pessoas que estão à frente da SMED e 205 

da Prefeitura de Belo Horizonte e que, de forma alguma, houve a intenção de intervir em 206 

qualquer processo decisório, mas apenas contribuir para a qualificação desses processos. 207 

Ele reiterou que não houve resposta relativa a estas demandas e nenhuma reunião acon-208 

teceu com a SMED. A única secretaria que o atendeu e de forma rápida foi a Secretaria de 209 

Gestão de Pessoas, por meio da Subsecretária Fernanda de Siqueira Neves e ele registrou 210 

seu agradecimento a ela pela reunião esclarecedora e por ter tido condições de construir 211 

pontes. C) Ele sugeriu para o próximo mandato que, além de haver formação constante e 212 

permanente, que as pessoas divulguem os trabalhos realizados para os respectivos seg-213 

mentos. Disse que é preciso dar visibilidade ao CACS FUNDEB e levar todo o conheci-214 

mento que não pode ficar compartimentado nas atas e nos registros no DOM para a socie-215 

dade civil porque as reuniões são abertas. D) Sugeriu, também, que o conselho procure 216 

trabalhar conjuntamente com a Câmara Técnica de Orçamento e Financiamento (CTOF) 217 

do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH) porque acredita que de 218 

forma global é possível compreender o quão complexa é a gestão de recursos públicos no 219 

caso da área da educação e que são trabalhos intercomplementares que possibilitam uma 220 

análise da educação como um todo, salientando que a visão do todo sem compartimenta-221 

ções qualifica a análise. Logo depois, abriu para os comentários, as considerações e os 222 

agradecimentos. A Servidora do TCE-MG, Naila Garcia Mourthé disse que, em primeiro 223 

lugar, sentiu-se envaidecida pelo convite enquanto representante do FMPE/BH que acom-224 

panha o financiamento público da área da educação dentro do espaço geográfico do muni-225 

cípio. Ela parabenizou a gestão pelo envolvimento e pela ação propositiva para que a pró-226 

xima enfrente menos problemas que a atual. Desejou avanços porque a atividade do con-227 

selho é cidadã e de grande generosidade (como já exposto) porque ocupa o tempo das 228 

pessoas de dedicação às suas famílias e por ser não remunerado. No que tange à questão 229 

da formação, ela informou que o TCE-MG lançou em outubro de 2022 o 1º módulo para a 230 

capacitação de conselheiros que ocupam a política pública de educação e que o 2º módulo 231 

será lançado no próximo dia 16 na tentativa de contribuir de forma assertiva com um mate-232 

rial que seja permanente e acessível a todos os conselheiros dos 853 municípios de Minas 233 

Gerais. Ela enviou o link convidando a todos e solicitando o encaminhamento. Em resposta, 234 

o presidente agradeceu as palavras e o suporte formativo advindo do TCE-MG que, se-235 

gundo ele, será necessário e bem-vindo. Registrou, também, o agradecimento ao Sr. Pre-236 

sidente do TCE-MG que, de forma gentil, respondeu ao ofício através das presenças de 237 

Naila Garcia Mourthé e de João Henrique de Medeiros. Seguidamente, o Diretor Alex San-238 

dro da Silva Gomes falou que, para além da obrigação formal, é uma honra participar e 239 

acompanhar a atividade do CACS FUNDEB e uma alegria colaborar com um trabalho tão 240 

importante. Agradeceu em nome da SMED pela contribuição e ao Presidente Marcus Viní-241 

cius Lindenberg Fróes pela condução do trabalho neste ano deixando um legado importante 242 

e pela atuação e pelo auxílio nas diversas áreas além da obrigação, com uma ação produ-243 

tiva. Ele identificou um trabalho completamente novo e absolutamente renovado. Disse que 244 

vai receber o relatório e analisar as situações específicas e que, com certeza, terá condição 245 

de dar uma resposta pela SMED e que também vai atuar na formação e contar com parcei-246 

ros como o TCE-MG, FMPE/BH e CME/BH agradecendo e desejando ótima passagem de 247 

ano a todos. Em resposta, o presidente agradeceu pela usual competência e generosidade 248 

do diretor por ter propiciado algo além das obrigações formais. Ato contínuo, o Conselheiro 249 

Marcelino Cástulo Martins tomou a palavra e, primeiramente, manifestou a sua satisfação 250 

em poder colaborar por meio do CACS com este trabalho tão importante para a educação. 251 

Revelou ser valoroso para a carreira de um servidor/professor ter participação nesta ins-252 

tância que, de algum modo, contribui para a educação ofertada no Munícipio de Belo Hori-253 

zonte. Ele destacou o período de 2022, especialmente com o advento da nova legislação – 254 

fruto de grande mobilização no país para tornar-se definitivo –, que demonstrou de forma 255 



crescente a importância do CACS FUNDEB, a participação do Diretor da DPOF na trans-256 

parência e na exposição dos dados dando perfeitas condições para que a análise pudesse 257 

ser feita de forma tranquila e valorosa e, ainda, a qualificação da prestação de contas para 258 

a formação dos conselheiros. Ele avaliou que esta metodologia deve ser replicada e conti-259 

nuada no novo mandato e pontuou que é importante que todas as formas de formação 260 

sejam usuais nas reuniões para que os frutos possam se multiplicar, se colocando à dispo-261 

sição mesmo não mais na condição de conselheiro. Em resposta, o presidente agradeceu 262 

as palavras e disse que o mandato foi cooperativo, pautado na transparência e na respon-263 

sabilidade dos membros do conselho no que diz respeito à presença dos segmentos repre-264 

sentados. O Conselheiro Milton de Souza Júnior agradeceu e parabenizou a dedicação, a 265 

competência e a seriedade tratada no trabalho. Para finalizar, o Presidente Marcus Vinícius 266 

Lindenberg Fróes declarou ter sido uma honra trabalhar com o grupo e que entregou o 267 

coração neste ano de trabalho com dedicação integral ao conselho. Ele se colocou à dis-268 

posição para contribuir no próximo mandato como ex-conselheiro e às dezenove horas e 269 

cinquenta e sete minutos (19h57min) deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Va-270 

nessa Márcia da Cunha, servidora de apoio ao CACS FUNDEB/BH, redigi a presente ata. 271 


