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 ATA DA 18ª REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 

SOCIAL  CACS- FUNDEB  

Ao quinto dia do mês de outubro de dois mil e vinte e dois, o Conselho Municipal  de 

Acompanhamento e  Controle Social  do  CACS - FUNDEB realizou  a  18ª  reunião  ordinária  

com  a  presença  dos  conselheiros  Ângelo  José  Rodrigues Mesa, Rosane de Azevedo, Carla 

Pedra, José Fernando Morais, Lisiane Kisner e Maria Teresa Corrêa na casa dos Conselhos . A 

reunião teve início com a leitura e aprovação da ata anterior. Os conselheiros Ângelo, Rosane, 

Maria Teresa e Carla não concordaram com as explicações dadas pelo conselheiro e vice 

presidente Fernando quanto a votação estar viciada. O conselheiro insistiu no assunto o qual 

desagradou profundamente os demais conselheiros. O conselheiro Fernando solicitou os 

empenhos do mês de julho que não foram enviados para serem analisados e perguntou aos 

conselheiros se estes haviam aprovado as contas do mês de julho, todos os conselheiros 

tiveram acesso a esses empenhos a exceção da conselheira Rosane que disse não ter lido na 

ocasião. O presidente pediu desculpas e ressaltou que esses empenhos foram enviados pela 

secretaria em tempo hábil, porém devido a um equívoco, não foi passado aos demais 

conselheiros. Foi fornecida a cópia das atas 16 e 17 aos conselheiros Fernando e Maria Teresa. 

Fernando solicitou  também os contratos da empresa Prestes e Vianna de Contrato 176/2017 e 

098/2018, o empenho nº7225 – transporte escolar. A conselheira Carla ressaltou que esses 

contratos haviam sido feitos na gestão anterior. A conselheira Lisiane solicitou novamente que 

as atas sejam publicadas no site da SMEd, e também relatou que houve uma demanda do 

Conselho Municipal de Educação solicitando um diálogo entre os dois conselhos referente as 

condicionalidades do Novo FUNDEB. Em resposta a questão o presidente Ângelo disse que em 

nenhum momento o Conselho foi procurado pelo CME e nem foram chamados. A conselheira 

Rosane ligou para o assessor administrativo Roberton que informou assim que possível serão 

publicadas as faltantes.  Sem mais havendo a tratar, eu  Rosane de Azevedo secretária, lavrei a 

presente ata que segue assinada pelos presentes.   

 

 

 


