
ATA 
FUNDEB Nº 24 

REGISTRO DA ASSEMBLEIA DE PAIS DE ALUNOS 
DE 02 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 02 de fevereiro de 2021, no endereço eletrônico 2 

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

horas e cinco minutos (19h05min), iniciou-se o processo eletivo dos representantes dos 4 

Pais de Alunos das Unidades Municipais de Educação – para as vagas de titular (2) e 5 

suplente (2) –, a fim de proceder à composição do Conselho Municipal de 6 

Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 7 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Belo 8 

Horizonte – FUNDEB/BH, mandato 2021-2023. Estiveram presentes pais de alunos das 9 

escolas municipais, a presidente e a secretária executiva, conforme lista de presença anexa. 10 

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

a todos e esclarecendo a respeito do objetivo desta reunião. Em seguida, explanou sobre 12 

o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB/BH, ressaltando 13 

sua finalidade específica, suas atribuições, seu funcionamento. Explicou, também, o que é 14 

o Fundeb - sua composição e o emprego dos recursos recolhidos pelo fundo. Enfatizou a 15 

importância da participação dos pais neste Conselho e informou que todos os conselheiros 16 

(titulares e suplentes) podem participar das sessões plenárias. Após a apresentação, foi 17 

aberto o debate para os questionamentos e os esclarecimentos. Logo depois, a Presidente 18 

perguntou aos presentes quem se candidataria a ocupar as supracitadas vagas obtendo-19 

se os seguintes candidatos inscritos: Alexandre Renato Ramos, Cristiano Lopes da Silva, 20 

Letícia Porto e Adriana Ferreira. Após consenso entre os participantes, obteve-se o 21 

seguinte resultado: TITULARES: Alexandre Renato Ramos e Letícia Porto; SUPLENTES: 22 

Cristiano Lopes da Silva e Adriana Ferreira. A Presidente agradeceu a todos e encerrou a 23 

reunião às dezenove horas e quarenta minutos (19h40min). Para constar, eu, Vanessa 24 

Márcia da Cunha, Secretária Executiva do CACS FUNDEB, redigi a presente ata. 25 


