
ATA 
FUNDEB Nº 23 

REGISTRO DA ASSEMBLEIA DE DIRETORES 
DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021 

Atendendo ao disposto na Lei Municipal nº 9.617 de 30 de dezembro de 2008, e no Decreto 1 

nº 13.496 de 30 de janeiro de 2009, em 01 de fevereiro de 2021 no endereço eletrônico 2 

previsto em convocação, cuja ferramenta virtual utilizada foi Google Meet, às dezenove 3 

horas e dez minutos (19h10min), iniciou-se o processo eletivo dos representantes dos 4 

diretores das escolas municipais – para as vagas de titular (1) e suplente (1) -, a fim de 5 

proceder à composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social 6 

(CACS) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 7 

dos Profissionais da Educação no município de Belo Horizonte – FUNDEB/BH, mandato 8 

2021-2023. Estiveram presentes diretores das escolas municipais, a presidente do CACS 9 

FUNDEB, uma cidadã e a secretária executiva, conforme lista de presença anexa. A 10 

Presidente Maria do Carmo da S. G. de Oliveira e Sousa iniciou a sessão cumprimentando 11 

a todos e explicando o objetivo desta eleição. Sobre o Conselho Municipal de 12 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB/BH, ressaltou a sua finalidade específica 13 

e suas atribuições. Diante da presença de duas candidatas que já fazem parte do CACS, 14 

complementou dizendo que, de acordo com o Regimento Interno, é permitida uma única 15 

recondução de conselheiros para o mandato subsequente. Após a apresentação, foi aberto 16 

o debate para os questionamentos e os esclarecimentos. Foi perguntado sobre a 17 

responsabilidade do envio da convocação desta Assembleia às direções escolares e foi 18 

respondido pela secretária executiva do CACS FUNDEB que um e-mail foi encaminhado a 19 

todas as escolas da rede municipal no dia 18/01 e que também houve uma publicação desta 20 

no Diário Oficial do Município, no dia 19/01. Em seguida, a Presidente perguntou quem se 21 

interessaria em candidatar-se para as supracitadas vagas e houve um consenso entre as 22 

participantes quanto a candidatura e vaga a ocupar. Obteve-se o seguinte resultado: 23 

TITULAR: Mônica de Fátima Diniz Hamdan; SUPLENTE: Maria do Carmo da Silva Gomes 24 

de Oliveira e Sousa. A Presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião às dezenove 25 

horas e trinta minutos (19h30min). Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, Secretária 26 

Executiva do CACS FUNDEB, redigi a presente ata. 27 


