CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE SOCIAL E
FISCALIZAÇÃO DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
DE GOIÂNIA – GOIÁS - CACS FUNDEB - LEI MUNICIPAL N. 8.888 DE 17 DE
MARÇO DE 2010.
ATA CACS FUNDEB N°006/2020– Ao primeiro dia do mês de julho do ano de dois mil e
vinte, as quinze horas, do Gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Esporte de
Goiânia, situada na Rua 226, N. 794 – Setor Leste Universitário, CEP. 74610-130, da
Casa dos Conselhos, situada na Rua B, Qd. E, Lt. 13, N. 56, Vila Viana e, em outras
localidades da cidade de Goiânia – Goiás, iniciou-se a Sessão Plenária de Posse das
Conselheiras e Conselheiros do CACS FUNDEB referente ao mandato do biênio de
2020 a 2022, por meio da rede social zoom. A Plenária foi presidida pelo Presidente
do CACS FUNDEB, Professor Aguinaldo Lourenço e estiveram presentes o
Secretário Municipal de Educação e Esporte, Professor Marcelo Ferreira da Costa
com a participação da Diretora de Administração Educacional da SME, Senhora Leila
Barbosa de Souza; a Gerente de Planejamento e Gestão Escolar, Professora Maria
Bernadete dos Santos; o Apoio Técnico da DIREDU/SME Julio ; As Conselheiras e
Conselheiros indicados e eleitos para o mandato do Biênio 2020 a 2022: Jhonatan
de Macedo Sousa – Titular (ausência justificada) e Claúdio Rodrigues Martins Suplente que, nesta Sessão assume a titularidade, ambos representando o segmento
do Conselho Municipal de Educação de Goiânia - CME; Alessandra da Silva
Camelo - Titular, representando o segmento do Conselho Municipal dos Diretores e
Gestores das Escolas e CMEIs de Goiânia – CONDIR; Aguinaldo Lourenço Filho Titular e Paulo Wanderson Nogueira da Silva - Suplente, ambos representando o
segmento do Conselho Tutelar dos direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA;
Ludmylla da Silva Morais - Titular e Elisabeth Machado de Morais – Suplente
(ausência justificada), ambas representando o segmento dos Professores das Escolas
Públicas Municipais - SINTEGO; Sônia Maria Mateus de Barros - Titular e Elza
Santana Flores – Suplente (ausência justificada), ambas representando o segmento
dos servidores Técnico-Administrativos das Escolas Públicas Municipais –
SINTEGO; representando o segmento dos Pais de Alunos das Escolas Públicas
Municipais o senhor Rivael Aguiar Pereira – Titular, Marcos Vinicius Alves da
Costa - Suplente e Amanda Braga dos Santos – Titular e Alcilene Rosa Mendonça
- Suplente; representando o segmento dos Estudantes da Educação Básica Pública,
Elzi Pereira da Rocha – Titular, Roberto Balbino de Oliveira – Suplente (ausência
justificada) e Salvador Leite Barreira – Titular, Juliana Rodor de Castro Barbosa –
Suplente (ausência justificada); representando o segmento do Poder Executivo
Municipal, Fernanda Ferreira Gomes – Titular, Mirelle Costa Davi (ausência
justificada) e Edileuza de Freitas Miranda Mendonça de Mendonça – Titular e Camila
Mendes de Lima – Suplente. Ainda participaram Jorge Ricardo Arantes Borges –
Secretário Executivo e Ângela Gomes Fernandes de Lima, apoio técnico, da Secretaria
executiva CACS FUNDEB. O Presidente Agnaldo iniciou a Sessão se apresentando e
justificando que, em detrimento da pandemia da Covid 19 não era possível que a
reunião fosse presencial. Que, seguindo as orientações da Organização Mundial da
Saúde – OMS, o distanciamento social era necessário. Na sequência solicitou aos
participantes que se apresentassem e informassem o segmento que representavam.
Logo após, convidou o Secretário Municipal de Educação Professor Marcelo Costa a
participar da Plenária de Posse dos novos Conselheiros e Conselheiras. Ao se
apresentar, o Secretário disse aos presentes que o bom era ficar próximos uns dos
outros o que neste momento não era possível. Lembrou que neste período de pandemia
a educação tem um papel importante no cuidado com as pessoas e, será a responsável
pela reconstrução do país. Discorreu ainda sobre a importância e responsabilidade do
CACS FUNDEB, como mecanismo de controle social sobre o financiamento educacional
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e as políticas que são desenvolvidas com tais recursos. Conclamou à todos ao
envolvimento, comprometimento, parceria e unidade para o desenvolvimento da
educação de Goiânia. Reafirmou que mesmo se houvesse uma gestão perfeita, um
tempo perfeito, mesmo assim não seria perfeito se não houvesse o controle social, que
se torna uma ferramenta que colabora com os ajustes e fiscalização da utilização dos
recursos públicos. Ressaltou o respeito e a parceria existente entre sua gestão e os
Conselhos de Controle Social e, que ambos têm trabalhado conjuntamente em prol do
bem estar social. Em seguida discorreu sobre o Novo FUNDEB e a necessidade
premente de todos na luta pela garantia e ampliação de tão importante recurso.
Reforçou as boas-vindas aos novos Conselheiros e Conselheiras, afirmando que será
um prazer recebê-los, sempre que se fizer necessário, para ouvir as reivindicações e
sugestões no sentido de aprimorar cada vez mais a educação municipal. Após algumas
considerações dos participantes, o Secretário Municipal de Educação e Esporte de
Goiânia, Professor Marcelo Costa deu por empossados os novos Conselheiros do CACS
FUNDEB, ao mandato do biênio 2020 a 2022. O Secretário Marcelo Ferreira fez então
suas considerações finais, se retirando na sequência para que a Sessão continuasse
para a eleição da mesa diretora. O Presidente Agnaldo agradeceu ao Secretário
Municipal de Educação e ressaltou os avanços e conquistas obtidos e agradeceu aos
Conselheiros e Conselheiras do Biênio 2018 -2020 pela colaboração e compromisso
desprendidos no CACS FUNDEB na busca constante da melhoria do bem comum e do
controle social. Na sequência agradeceu aos novos empossados e solicitou que fosse
lido o Regimento Interno do CACS FUNDEB para que todos estivessem cientes do
compromisso assumido. O Conselheiro Suplente Cláudio Rodrigues se prontificou e
iniciou a leitura. Ao término da mesma, o Presidente informou que os Conselheiros e
Conselheiros titulares poderiam se candidatar à Presidência e Vice Presidência do
CACS, exceto os representantes do Poder Executivo Municipal, conforme o disposto no
parágrafo seis, do artigo vinte e quatro da Lei Federal Número 11.494/2007 e artigo
sexto, da Lei Número 8.567/2007. A seguir colocou seu nome para Presidente e indagou
quem mais se candidataria, nenhum dos presentes se manifestou para esse cargo e
manifestaram sua aprovação para a recondução do Senhor Aguinaldo Lourenço à
Presidência do CACS FUNDEB. Indagou quem se candidataria a Vice Presidência e o
Senhor Rivael Aguiar Pereira, do segmento de Pais de alunos das Unidades
Educacionais da Rede Municipal de Goiânia colocou seu nome à disposição. O
Colegiado após breves considerações e chamada nominal pelo Secretário executivo,
que aferiu o quórum e, procedeu a votação, elegendo por unanimidade o Senhor
Aguinaldo Lourenço para a Presidência e o Senhor Rivael Aguiar Pereira para Vice
Presidente do CACS FUNDEB Biênio 2020 -2022. O Presidente e o Vice Presidente
eleitos fizeram suas considerações e, desejaram a todos uma excelente gestão
reafirmando o desejo de que o Conselho, se aprimore cada dia mais em busca da
qualidade da educação goianiense e do controle social. O Presidente, após desejar
tempos melhores para a humanidade encerrou a presente Sessão. Nada mais havendo
a relatar, eu Ângela Gomes Fernandes de Lima, redigi a presente ata, que após lida e
aprovada, segue assinada por mim, pelo Secretário Executivo e o Presidente do CACS
FUNDEB dando fé e ciência da mesma. Posteriormente à Pandemia do COVID 2019,
será devidamente assinada pelos Conselheiros empossados. _____________________
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