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Aos 6  (seis)  dias  do mês de fevereiro  de 2023,  às  quinze  horas  (18h),  instalou-se em
plataforma virtual  a reunião extraordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social (CACS) do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação no município de Belo Horizonte – FUNDEB/BH, com pauta única,
a saber: Prestação de Contas dos Recursos do FUNDEB/BH - Exercício 2022. A reunião contou
com a presença dos seguintes Conselheiros:  Cláudio Luiz de Aguiar, Flávia Silvestre Oliveira,
Isabela  Linhares  Stangherlin,  Jacqueline  Augusta  de  Castro,  Jorge  Henrique  Ferraz, Kelson
Damasceno, Luciana de Souza Matias, Maria Beatriz Vilaça Lima, Mirna de Paula Gonçalves,
Renata Campos Miranda Bragança, Sônia Luís da Silva, Valéria Gomes da Silva e  Wandson
Antônia  Silva  Mourão.  Foram convidados:  Alex  Sandro  da  Silva Gomes,  Plínio Vasconcelos
Almeida  Campos.  Contou-se,  ainda,  com  a  presença  do  servidor  de  apoio  ao
CACS-FUNDEB/BH, Alexander Corradi. O Presidente do CACS-FUNDEB, Conselheiro Wandson
Antônio Silva Mourão, cumprimentou a todos e todas, em seguida informou sobre a pauta única
a ser tratada nesta reunião extraordinária. Ato contínuo, o Presidente informa que, por sugestão
do grupo,  foi  desmembrado dos valores do recursos do FUNDEB - Exercício 2022 nos dois
últimos  meses,  único  período que não teve a aprovação  do Conselho  anterior.  Para  que o
conselho  atual  pudesse  avaliar  tal  período,  foi  encaminhado  por  email  documentação  para
apreciação  e   levantamento  de   eventuais  dúvidas  para  esclarecimento.  Até  o  período
estabelecido  para  questionamentos,  nenhuma  dúvida  foi  encaminhada.  Dessa  forma,  o
Presidente passa a palavra para os representantes da SMED Alex Sandro da Silva Gomes e
Plínio Vasconcelos Almeida Campos, para que os mesmos possam iniciar a apresentação da
prestação  de  contas  e  ainda  pondera  que  após  a  apresentação,  dúvidas  podem  ser
esclarecidas. Alex Sandro da Silva Gomes inicia se apresentando como membro da Diretoria de
Planejamento, Orçamento e Finanças da SMED e Plínio Vasconcelos Almeida Campos como
Contador da SMED, ambos responsáveis pela prestação de contas que será apresentada. Alex
Sandro da Silva Gomes menciona que a gestão anterior aprovou as contas do exercício de 2022
até o mês de outubro, que cabe ao atual conselho aprovar as contas do sexto bimestre do ano
de  2022.  Faz  um  breve  preâmbulo  mencionando  que  a  prestação  de  contas  que  será
apresentada  foi  feita  seguindo  uma  metodologia  aprovada  pelo  conselho  anterior  e  que  o
conselho atual  propõe mudanças que serão apreciadas em um momento oportuno.  Continua
dizendo sobre a importância da capacitação em termos técnicos utilizados em prestação de
contas. Menciona que “empenho” é um conceito que está previsto na legislação de orçamento
público no Brasil, que tem relação com a contratação da despesa. A próxima fase é quando  o
fornecedor ou o prestador de serviço faz a entrega, para que depois possa ser feito o pagamento
de  forma  efetiva.  Configurando,  dessa  maneira,  os  depósitos  bancários  nas  contas  dos
fornecedores ou prestadores de serviços. Demonstra na  apresentação onde fica cada etapa do
processo. Continua dizendo que a documentação enviada por e-mail diz respeito somente aos
dois meses finais do ano de 2022 que ainda se encontram sem aprovação. O Presidente do
CACS-FUNDEB, Conselheiro Wandson Antônio Silva Mourão, pede a palavra e ressalta que no
material a ser apresentado consta os recursos do FUNDEB e os recursos municipais, mas que o
objeto  de  análise  da  presente  reunião  são apenas  os  recursos  oriundos  do  FUNDEB. Alex
Sandro da Silva Gomes então inicia a sua apresentação, e assevera que: a) esta prestação de
contas, reitera-se, refere apenas aos dois últimos meses de 2022, ainda sem aprovação; b) as
despesas  pagas  com recursos  do  FUNDEB  ficaram  em  R$472.493.000,00  (quatrocentos  e
setenta e dois  milhões,  quatrocentos e noventa e três mil  reais).  Despesa essa que inclui  o
pagamento do pessoal lotado na Educação, inclusive o abono que foi pago em dezembro de
2022 e a despesa ocorrida com a MGS no último bimestre de 2022; c) referente ao pagamento
da MGS, existem recortes temporais diferentes, no caso dessa prestação de contas, a definida
pelo FNDE através do sistema SIOPE  tem obrigatoriedade bimestral; d) o volume de recursos
pagos por etapa da educação, além do pagamento dos servidores da carreira da educação que
atuam na administração (DIRE’s e SMED); e) todo servidor municipal, da carreira da educação,
lotado  nas  escolas,  DIRE’s  e prédio  da SMED,  fez  jus ao  recebimento  do abono;  f)  houve



complementação com recursos do tesouro municipal para pagamento da folha, uma vez que as
despesas superam os recursos advindos do FUNDEB; g) a folha de pagamento dos profissionais
lotados na SMED e DIRE’s é paga com recurso próprio tesouro municipal, exclusivamente; h) o
pagamento do abono à totalidade da carreira da educação, foi  feito por uma lei específica e
restrita ao exercício de 2022. A partir deste momento, Alex Sandro da Silva Gomes questionou
aos(às) Conselheiros(as) se havia alguma dúvida sobre o que foi apresentado. Em continuidade
passou a apresentar a planilha contábil da prestação de contas e explicou que foi construída
uma metodologia conforme solicitado pela composição anterior do CACS-FUNDEB, no entanto,
informa que nada impede de ser alterada por solicitação dos atuais Conselheiros(as). Iniciou a
apresentação explicando que: a) utilizou uma quantificação das despesas padrão no Ministério
da Fazenda a todos os entes federados; b) esta prestação de contas é destinada apenas à
carreira e serviços destinados à manutenção/conservação de toda a estrutura organizacional da
educação;  c)  todo  o  organograma da  PBH molda-se  a  mesma linguagem de  prestação  de
contas,  o  que  possibilita  uma  linguagem  acessível  e  disponível  à  conferência  de  qualquer
cidadão;  d)  a  prestação  de  contas  abarca  o  pagamento  de  verbas  salariais,  obrigações
patronais, viagens de servidores da educação em serviço; e) a prestação de contas exibe os
pagamentos  de  estagiários  que  prestam  serviços  à  educação;  f)  consta  o  pagamento  da
empresa MGS, efetuado na locação de serviços de mão de obra destinados à educação; g)
estão contidos na prestação os repasses destinados às caixas escolares e às creches parceiras
da educação infantil. Em aparte, a Conselheira Flávia Silvestre Oliveira apresentou uma dúvida,
a saber: “Quando se fala das despesas relacionadas às creches parceiras, o que isso significa?”
De  volta  à  fala,  Alex  Sandro  da  Silva  Gomes  explicou  que:  a)  a  configuração  jurídica  das
parcerias com as creches, baseia-se em uma per capita por aluno atendido e complementação
pecuniária que se faz quando a creche faz atendimento à criança com necessidades especiais,
neste  caso  existe  um  recurso  específico  e  extraordinário  para  pagamento  do  monitor  que
acompanha o educando; b) o valor exibido se refere ao recorte orçamentário referente ao último
bimestre  de  2022;  c)  também constam os  valores  repassados  para  as  caixas  das  creches
relativas às melhorias e qualificação dos espaços para atendimentos aos educandos; todas as
despesas  estão  exibidas  nesta  prestação  de  contas;  d)  o  repasse  financeiro  às  creches
parceiras é feito em várias parcelas, conforme estabelecido no plano de trabalho firmado, via de
regra uma parcela trimestral tanto para as caixas escolares quanto para as creches são pagos
no primeiro mês de cada trimestre e empenhado no mês anterior e) o que ocorreu em 2022 foi
que algumas instituições fizeram aditivos das parcerias ao longo de alguns meses do segundo
semestre, e por isso houve a necessidade de se empenhar valores nos meses de novembro e
dezembro, como por exemplo, esse valor de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) g)
normalmente  a  parceria  tem  um  cronograma  desenvolto,  um  equilíbrio  que  em  situações
pontuais,  como  aporte  de  obras  por  exemplo,  é  feito  um cronograma  específico.  Em outro
aparte,  a  Conselheira  Flávia  Silvestre Oliveira,  fez  novo questionamento:  se esses recursos
utilizados são exclusivamente do FUNDEB ou se utiliza  recursos diretos da Prefeitura? Alex
Sandro da Silva Gomes responde que  utiliza-se também recursos próprios da Prefeitura , o
Recurso  Ordinário  do  Tesouro  -  ROT.  A  Conselheira  Flávia  Silvestre  Oliveira  continua  seu
questionamento  dizendo  ser  complexo  a  metodologia  criada  com a  gestão  anterior.  Que  a
maneira  como é  descrito  ela  não  saberia  dizer  que  está  relacionado  às  creches,  em quais
creches, a quantidade de creches. Que é muito difícil saber o que cada valor do que está sendo
apresentado realmente impactam o recurso do FUNDEB. Que não consegue saber quanto da
verba do FUNDEB é gasto com creches conveniadas ou com OSC na Prefeitura. Alex Sandro da
Silva Gomes esclarece que, como dito anteriormente, a verba do FUNDEB de 2022 só foi gasta
com pagamento de pessoal lotado na rede própria e para pagamento da MGS, que não houve
pagamento com recursos do FUNDEB para outra finalidade. Que em relação a dificuldade de
interpretação  da  planilha  apresentada,   na  gestão  atual  os  Conselheiros  dispõem  de  total
liberdade para propor uma nova metodologia. Conselheira Flávia Silvestre Oliveira responde que
não adianta a proposta de nova metodologia uma vez que terá que ser aprovada a prestação de
contas do último bimestre da gestão anterior,  com a metodologia também criada pela gestão
anterior. Alex Sandro da Silva Gomes pondera que a planilha foi enviada anteriormente para que
fosse  analisada  e  levantadas  as  questões  a  serem  esclarecidas  e  que  não  houve
questionamentos. Que ele não poderia esclarecer algo que não foi questionado, mas que no
momento esclarece que  nesse montante de R$60.000.000,00 para creches e caixa escolar foi



utilizado  apenas  recursos  municipais  e  não  do  FUNDEB.  O Presidente  do  CACS-FUNDEB,
Conselheiro Wandson Antônio Silva Mourão faz interferência ressaltando que nenhum recurso
do FUNDEB de 2022 foi utilizado para pagamento de creches e caixa escolar, que a presente
reunião diz respeito apenas aos recursos do FUNDEB e não aos outros recursos do município.
Alex Sandro da Silva Gomes continua explicando que esses valores oriundos de outros recursos
da  Prefeitura  constam  na  planilha  a  pedido  da  gestão  anterior  apenas  como  informações
complementares, e que não são objeto de análise da reunião e prestação de contas que está
sendo feita agora. Ressalta novamente que nenhum recurso do FUNDEB de 2022 foi utilizado
para  pagamento  de  creches  e  caixa  escolar.  Reitera  que  nas  planilhas  apresentadas
anteriormente só existiam duas despesas a serem pagas com o recurso do FUNDEB: folha de
pessoal da rede própria e MGS. A Conselheira Luciana de Souza Matias faz uma pergunta no
chat: Por que é utilizado recurso do FUNDEB para pagamento da MGS? Alex Sandro da Silva
Gomes responde que a MGS é um tipo de despesa que o FUNDEB permite realizar. Que os
percentuais obrigatórios consistem em 70% (setenta por cento) do recurso com gasto do pessoal
em exercício na rede, e os 30% (trinta por cento) para pagamento de terceiros contratados para
trabalhar nas escolas, que  no caso da PBH são os trabalhadores da MGS. A legislação do
FUNDEB permite esse tipo de gasto, desde que respeitados esses percentuais. A Conselheira
Valéria Gomes da Silva, fez intervenção via chat dizendo que todos tiveram acesso à planilha e
tempo para  análise e questionamentos.  Sugere que esse detalhamento  proposto agora  seja
considerado para a próxima prestação de contas. A Conselheira Flávia Silvestre Oliveira retoma
a palavra dizendo que dessa forma prefere se retirar da reunião. Que caiu de pára-quedas no
Conselho, que não teve nenhuma formação prévia e que com essa planilha apresentada, não
tem condições de fazer perguntas. Que se o momento não for para tirar dúvidas, pedirá para sair
da  reunião.  O  Presidente  do  CACS-FUNDEB,  Conselheiro  Wandson  Antônio  Silva  Mourão,
esclarece  que  em  nenhum  momento  foi  dito  que  as  dúvidas  não  poderão  surgir  e  serem
esclarecidas, que Conselheira Valéria Gomes da Silva apenas ressaltou que uma planilha com
maior  detalhamento  e minúcias  do  repasse para  as creches e caixa escolar  só poderia  ser
apresentada  na próxima  prestação de contas,  quando Alex  Sandro  da  Silva Gomes tivesse
tempo hábil para fazer tal detalhamento, uma vez que não houve apresentação de perguntas
prévias,  conforme havia sido avençado na reunião  anterior.  Como dito  no início  da reunião,
mesmo não havendo perguntas prévias, as mesmas poderiam ser feitas no decorrer da presente
apresentação de contas. A conselheira Valéria Gomes da Silva pede a palavra e diz que assim
como a Conselheira Flávia Silvestre Oliveira, tem sua primeira experiência no assunto. Que não
foi  sua  intenção  questionar  as  dúvidas  levantadas,  mas  sim  quanto  a  solicitação  de
detalhamento feita no decorrer da reunião. Que acredita que o detalhamento é viável para uma
próxima reunião, onde fossem colocados os percentuais gastos com o recurso do FUNDEB de
forma  separada  dos  outros  recursos  do  município  como  está  representado  na  planilha
apresentada  hoje.  Que  se  assim  não  for,  terá  que  ser  convocada  uma  outra  reunião
extraordinária para aprovar as contas do último bimestre de 2022. A Conselheira Flávia Silvestre
Oliveira retoma a palavra e diz concordar com o encaminhamento da Conselheira Valéria Gomes
da  Silva,  mas  que  o  cerne  do  problema  é  votar  algo  que  nem mesmo  teve  condições  de
entender minimamente e que a reunião de hoje está condicionada a uma votação. O Presidente
do CACS-FUNDEB, Conselheiro Wandson Antônio Silva Mourão,  ressalta novamente que os
R$159.000.00,00  não  incluem  recursos  do  FUNDEB  e  sim  do  ROT.  É  levantado  um
questionamento sobre a votação da reunião de hoje, se o objeto de votação é apenas o recurso
do FUNDEB, que essas outras informações configuram como um “plus” de informações, mas
que não entram no escopo da votação. Alex Sandro da Silva Gomes responde que sim, que
esse detalhamento foi solicitado pela gestão anterior e que por isso consta na planilha, mas que
o objeto de votação é apenas o recurso utilizado do FUNDEB. E que novas adequações podem
ser  feitas  a  partir  das  necessidades  levantadas  no  momento,  como  uma  descrição  mais
detalhada  das  despesas.  Sendo  importante  destacar  que  esse  detalhamento  extrapola  a
realidade do FUNDEB, incluindo outras fontes de recursos, inclusive recursos que não estão
ligados diretamente à educação, como a alimentação escolar, por exemplo. Tudo isso porque
essas informações estão no SIOPE que exige informações desse tipo, ainda que seja de outra
fonte,  outra pasta.  Que esses itens  podem ser fragmentados a partir  das necessidades que
possam existir. A Conselheira Renata Campos Miranda Bragança pede a palavra e pergunta o
porquê da necessidade da gestão atual ter que aprovar as contas da gestão anterior e se isso já



aconteceu outras  vezes.  Que é um assunto  bem complexo diante do montante de recursos
envolvidos. Alex Sandro da Silva Gomes concorda com Conselheira Renata Campos Miranda
Bragança e esclarece que a mudança da legislação federal em relação ao FUNDEB no ano de
2020, estabeleceu um mandato de janeiro de 2021 a dezembro de 2022 para todos os conselhos
do Brasil, de todas as jurisdições, de todos os estados da federação. Em janeiro de 2023 todos
os  conselhos  surgem  com  mandatos  renovados  e  com  isso,  criou-se  a  necessidade  dos
conselhos atuais terem que aprovar questões do final do mandato da gestão anterior; lembrando
que até outubro a gestão anterior já deu parecer da prestação de contas, faltando apenas os
meses de novembro e de dezembro para serem aprovados agora. Que isso foi caracterizado por
força de lei.  Que anteriormente  os segmentos  iam se renovando,  mas a base do Conselho
permanecia  a  mesma,  até  que  todas  informações  fossem  repassadas  para  os  outros
conselheiros. A Conselheira Renata Campos Miranda Bragança agradece o esclarecimento. O
Presidente do CACS-FUNDEB, Conselheiro Wandson Antônio Silva Mourão retoma a palavra e
questiona se é realmente viável o detalhamento da prestação de contas para além do FUNDEB
na prestação de contas que agora está em apreciação. Sugere que o detalhamento seja feito
nas próximas prestações de contas de 2023, para que seja ampliada essa nova metodologia.
Pergunta  aos  participantes  se querem que  Alex  Sandro  da  Silva  Gomes  reforce  os  valores
exclusivos do FUNDEB e continue esclarecendo as dúvidas. A maioria dos participantes aceita a
sugestão de se focar apenas nos recursos do FUNDEB. Alex Sandro da Silva Gomes volta para
a apresentação, destacando os valores apenas do FUNDEB. A Conselheira Valéria Gomes da
Silva  questiona,  a  título  de  esclarecimento,  sobre  a  anulação  de  uma  despesa  de
R$60.000.000,00,  se esse valor  é retornado para a Prefeitura.  Alex Sandro da Silva Gomes
agradece a pergunta, diz que a mesma é de extrema importância, pois esse valor anulado foi
totalmente empenhado nas contas do município, para compensar essa anulação. A Conselheira
Valéria Gomes da Silva agradece o esclarecimento e Alex Sandro da Silva Gomes continua sua
apresentação discriminando o valor  gasto em cada segmento dos trabalhadores  da ativa da
SMED. O Presidente do CACS-FUNDEB, Conselheiro Wandson Antônio Silva Mourão, interfere
e ressalta que o montante gasto com a Educação Infantil,  foi exclusivamente utilizado com a
rede própria de educação. Alex Sandro da Silva Gomes pergunta aos participantes se existe
alguma dúvida referente aos recursos utilizados do FUNDEB e nenhuma dúvida é levantada. Ato
contínuo o Presidente do CACS-FUNDEB, Conselheiro Wandson Antônio Silva Mourão, conclui
que não havendo dúvidas com relação ao recurso FUNDEB, perguntou se todos os presentes
com poder  de voto se consideram aptos a votar.  Alex Corradi,  servidor  de apoio ao CACS-
FUNDEB/BH, informa que assim que o Presidente solicitar, está apto a proceder o chamamento
nominal para votação. A Conselheira Flávia Silvestre Oliveira pede a palavra e diz que antes da
votação gostaria de fazer um pedido: que fosse encaminhada aos membros da atual gestão a
ata da outra gestão sugerindo que a gestão atual  aprovasse as contas desses dois  últimos
meses. Pondera  e  diz  não  concordar  com esse  tipo  de  votação,  segundo  ela  tem  poucos
elementos  para  análise,  além  de  não  possuir  conhecimento  técnico  que  permita  avaliar  e
manifestar  se  concorda  ou  não  com  a  aprovação  das  contas.  Além  disso,  manifesta  a
Conselheira  que:  a)  é  impossível  avaliar  as  contas  com  o  mínimo  de  detalhamento  pela
densidade das despesas; b) tem dúvidas quanto a validade desta metodologia, pois considera
que o FUNDEB é o reflexo das contas da PBH, do que poderá ser pago aos trabalhadores em
educação; c) gostaria de ter acesso a ata da reunião anterior; d) entende que é uma atribuição
para esta gestão proceder a votação das contas do último bimestre de 2022, mas que não é
possível caminhar sem apontar estas colocações manifestas até o momento. De volta a fala, o
Presidente disse ser necessário proceder a análise e aprovação de contas para que o município
não fique inadimplente e tenha comprometido futuros repasses de verbas. Com relação às Atas,
pergunta  ao  convidado  Alex  Sandro  da  Silva  Gomes  se  os  votos  proferidos  pelos(as)
Conselheiros(as), que aprovam as contas das gestões anteriores, ficam registrados nos citados
documentos. Em resposta, Alex Sandro da Silva Gomes informa que este é um momento atípico,
pois as composições anteriores vinham de 2 (dois) anos, e a alteração na legislação, além de
contemplar mandato de 4 (quatro) anos, traz o detalhamento de que a representação atual é
necessariamente composta por novos membros, uma vez que a anterior encerra seus trabalhos
em 31  de dezembro  do  último  ano  do  mandato.  Em nova fala,  o  Presidente  disse  que  da
apresentação que se descortina, do detalhamento e das manifestações, tem tranquilidade para
aprovação pois conhece a composição da gestão anterior, inclusive o Presidente Marcus Vinícius



Lindenberg  Fróes, que  demonstrou  ser  uma pessoa  muito  comprometida  com a  gestão  dos
recursos públicos, com os profissionais da educação e, neste panorama, ele jamais daria o aval
às contas dos 5 (cinco) primeiros bimestres de 2022, uma prerrogativa exclusiva do Presidente,
se não estivesse seguro da lisura e dos gastos empenhados com os recursos do FUNDEB.
Sobre este viés, considera o atual Presidente, que além da análise e apresentação dos gastos
em recorte,  ocorridos  nesta reunião  e na passada,  tem respaldo  e segurança para também
aprovar as contas do último bimestre do ano de 2022. Em novo aparte, a Conselheira Flávia
Silvestre  Oliveira,  disse  conhecer  o  ex-presidente  do  CACS-FUNDEB,  Prof.  Marcus  Vinícius
Lindenberg Fróes e que a questão não é pessoal, não avalia a última gestão, o que ocorre é que
entramos neste mandato sem prévia capacitação, existem as dificuldades de compreensão dos
termos  técnicos,  além  de  dúvidas  do  que  foi  apresentado.  Por  isso  questiona  se  vão  os
Conselheiros realmente proceder a votação da validação das contas. Continua por dizer que tem
muita confiança no citado ex-presidente, que a dificuldade é baseada numa metodologia que se
entrega neste momento. Conclui numa análise pessoal, ser impossível votar a aprovação desse
recorte  das  contas  de  2022.  Remete  à  fala  do  atual  Presidente,  quando  menciona  a
possibilidade da inadimplência do município caso as contas não sejam aprovadas. Pondera que
caso seja feita a votação, fará registro de suas ressalvas. O Presidente, novamente de posse da
fala, disse de sua percepção e segurança para aprovação das contas do último bimestre de
2022. Informa aos membros presentes que se não houverem mais pedidos de esclarecimentos,
podemos passar para a fase de votação das contas. O Presidente solicita ao participante em
apoio do CACS-FUNDEB, Alexander Corradi, que proceda a chamada nominal. A Conselheira
Mirna de Paula Gonçalves questiona se mesmo encerrada a votação, pode enviar um e-mail e
apresentar suas dúvidas, segundo ela é temeroso assumir um mandato onde há uma validação
de algo que não acompanhou, e não ter objetivamente respondidos os questionamentos que tem
a  apresentar,  a  forma  que  vai  trabalhar,  o  direcionamento  das  verbas,  dentre  outros.  Em
resposta,  o servidor  Alexander  Corradi  disse que em apoio,  pode tranquilamente receber  as
dúvidas e enviá-las ao financeiro da SMED para os devidos esclarecimentos. Em manifestação
de voto, a Conselheira Flávia Silvestre Oliveira disse votar contra, pediu que constasse em ata, a
saber:  “não  tenho  condições  e  nem  formação,  não  compreendo  com  transparência  e
tranquilidade  como  alguns  outros  conselheiros  compreendem,  não  acha  que  a  metodologia
apresentada é clara e transparente como foi colocado e, por isso, não tenho segurança para
votar  em  algo  que  tenho  muitas  dúvidas  e  que  necessitaria  de  ter  muito  tempo  para
esclarecimentos.  Ter  esses  papéis  em  mãos  por  2  (duas)  semanas  não  é  suficiente  para
compreender e fazer os questionamentos necessários para aprovar uma prestação de contas
com esses números, com esses valores, então o voto é não”. Apurado o resultado, obteve-se a
aprovação das contas por 5 (cinco) votos favoráveis, 1 (um) contrário e 2 (duas) abstenções. De
volta  a  fala,  o  Presidente  disse  que  as  atas  das  reuniões  serão  confeccionadas  e
disponibilizadas  a  todos(as)  os(às)  Conselheiros(as).  Que  a  partir  da  reunião  ordinária,  já
teremos início às capacitações que poderão envolver os diversos parceiros como TCU, o próprio
financeiro da SMED, etc. Disse que as próximas reuniões serão encaminhadas a todos(as) em
conformidade com o Regimento Interno do CACS-FUNDEB.  Por fim, o Presidente do CACS-
FUNDEB,  Conselheiro  Wandson  Antônio  Silva  Mourão,  agradeceu  a  todos  e  todas  os(as)
Conselheiros(as) e às dezessete horas e dez minutos (20h30min) deu por encerrada a reunião.
Para constar,  redigiram a presente ata os servidores em apoio, Alexander Corradi e Patrícia
Maria Gonçalves Fernandes.


