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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 
DE 14 DE OUTUBRO DE 2021 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro de 2021, às 18 (dezoito) horas e 34 (trinta e 1 

quatro) minutos, instalou-se em plataforma virtual a reunião extraordinária do Conselho de 2 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – 3 

CACS FUNDEB/BH, com a seguinte pauta: 1) Retificação do Regimento Interno; 2) Escla-4 

recimento quanto à situação regimental da representação do Conselheiro Cristiano Lopes 5 

da Silva. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: Marcus Vinícius 6 

Lindenberg Fróes, Marcelino Cástulo Martins, Cristina Vieira Guimarães, Wagner Alves Pe-7 

reira, Milton de Souza Júnior, Maria Cristina Silva, Luciane Batista dos Santos e Maria do 8 

Carmo da Silva G. O. e Sousa. Justificaram suas ausências: Mônica de Fátima Diniz Ham-9 

dan, Elizabeth Raidan, Leonardo Alves de Souza e Luiz Carlos Bittencourt Silva. Contou-10 

se, ainda, com a presença de Vanessa Márcia da Cunha, como servidora de apoio ao Con-11 

selho. O Vice-presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes iniciou a assembleia saudando 12 

a todos e solicitando a autorização para a gravação da reunião através de registro no chat. 13 

Em seguida, ele relatou que era preciso alterar alguns pontos específicos em determinados 14 

artigos no Regimento Interno, rever a situação que faculta o impedimento de participação 15 

neste Conselho, previsto na Lei Nº 11.304 e conversar sobre os procedimentos necessários 16 

para a recomposição dos membros no CACS FUNDEB – segmento Pais de estudantes das 17 

Unidades Municipais de Educação. Ele explicou que uma revisão no Regimento Interno é 18 

realizada antes de sua publicação e que, após sua análise, verificou-se ser fundamental a 19 

correção do texto no que concerne aos artigos 6º e 13. Esclareceu que, quanto ao artigo 20 

6º, inciso IX, § 4º seria apenas realizar uma alteração no número do parágrafo referenciado 21 

nesse. Quanto ao artigo 13 – Da Presidência e sua Competência –, ele contextualizou o 22 

questionamento feito no processo de revisão e disse ser indispensável mencionar um texto 23 

ampliado e explicativo acerca do tema eleição do presidente e do vice-presidente. Informou 24 

que foi feita uma análise desse artigo por alguns integrantes do Grupo de Trabalho e, em 25 

seguida, apresentou as alterações sugeridas para a discussão e posterior deliberação por 26 

sua aprovação. Após, abriu a proposta às discussões. O Conselheiro Marcelino Cástulo 27 

Martins contou que refletiu sobre todo o processo de elaboração do Regimento Interno do 28 

CACS FUNDEB e concluiu que o envolvimento nas discussões, a tensão e a preocupação 29 

decorrentes fazem com que os elaboradores fiquem “viciados” no texto, sendo fundamental 30 

o distanciamento do redator no processo de revisão. Complementou dizendo que foi ne-31 

cessário dar clareza ao processo eletivo da presidência deste Conselho. O Vice-presidente 32 

Marcus Vinícius Lindenberg Fróes mencionou que o fato ocorrido demonstra a importância 33 

de se fazer uma revisão em um documento regimental e que este é o primeiro regimento 34 

interno elaborado à luz da nova Lei – Lei Nº 11.304. Ele lembrou que, ocorrendo qualquer 35 

necessidade de alteração futura, esta possibilidade está prevista no Regimento. Também 36 

disse ser muito importante observar o caráter de deliberação e de finalização da etapa de 37 

elaboração do Regimento Interno deste Conselho. Depois, ele colocou em votação a apro-38 

vação da proposta exibida. Por unanimidade, foi aprovado o texto conforme apresentado. 39 

Posteriormente, passou-se ao segundo ponto da pauta e o Vice-presidente informou que 40 

foi exposto à presidência a situação do representante do segmento Pais de estudantes das 41 

Unidades Municipais de Educação, o Conselheiro Cristiano Lopes da Silva:é contratado 42 

pela Caixa Escolar de escola que compõe a rede própria do município de Belo Horizonte. 43 

O Vice-presidente declarou que, pelos mesmos motivos explanados na última sessão ple-44 

nária – condição de agente público –, por impedimento legal, Cristiano Lopes da Silva não 45 

poderá permanecer como conselheiro neste Conselho. Em consequência, ele esclareceu 46 

que há vacância nas vagas do segmento Pais de estudantes das Unidades Municipais de 47 

Educação (titular e suplente) e que é imprescindível o seu preenchimento. Logo após, foi 48 

explicado o processo utilizado em mandatos anteriores para a composição/recomposição 49 



do segmento Pais de estudantes no CACS FUNDEB: envio de um convite para a participa-50 

ção em eleição de pais aos Colegiados Escolares, através de e-mail às direções de todas 51 

as escolas da rede municipal (Ensino Fundamental e Educação Infantil). No referido convite 52 

informa-se sobre a importância do conselho e os dados referentes ao processo eletivo (va-53 

gas disponíveis, hora e data da eleição, endereço eletrônico, ferramenta virtual utilizada). 54 

Marcelino Cástulo Martins comentou que, para munir os pais de mais informação da impor-55 

tância e da necessidade de composição do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e, 56 

considerando que a representação das famílias é maior nesse conselho, houve uma divul-57 

gação através de peças gráficas produzidas pela Assessoria de Comunicação da SMED 58 

(ASCOM). Com o intuito de agregar mais estratégias para uma maior amplitude, transpa-59 

rência, notoriedade e valorização para o CACS FUNDEB, ele se comprometeu a pesquisar 60 

sobre a divulgação das supracitadas peças publicitárias para proporcionar mais abrangên-61 

cia e expressividade no pleito. Maria do Carmo da Silva G. O. e Sousa sugeriu a utilização 62 

no CACS FUNDEB do mesmo método usado no CAE e, para tal, que fosse feito contato 63 

com a responsável. Segundo ela, o objetivo é ter-se um processo mais documentado e um 64 

maior reconhecimento. O Vice-presidente se disponibilizou a participar dos trâmites neces-65 

sários à conclusão do processo de recomposição de conselheiros do segmento Pais de 66 

estudantes e sugeriu, ainda, a criação de uma Live explicativa sobre o CACS FUNDEB para 67 

a comunidade escolar em geral, com destaque na importância do mandato dos conselhei-68 

ros, através da plataforma YouTube. Ele colocou em votação as propostas mencionadas 69 

de mobilização para a recomposição dos conselheiros e, obteve-se como resultado, a con-70 

cordância unânime. Às 19 (dezenove) horas e 25 (vinte e cinco) minutos, o Vice-presidente 71 

agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião. 72 


