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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA
DE 16 DE AGOSTO DE 2021

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2021, às 18 (dezoito) horas e 54 (cinquenta
e quatro) minutos, instalou-se a reunião extraordinária do Conselho de Acompanhamento
e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – CACS FUNDEB/BH
e, à luz da Lei Federal nº 14.113/2020 e da Lei Municipal nº 11.304/2021, no exercício de
suas atribuições, designados pela Portaria nº 7.365/2021, publicada pelo Gabinete do
Prefeito de Belo Horizonte, os(as) conselheiros(as) do CACS-FUNDEB de BH validaram os
seguintes atos: 1) Eleição para a função de Presidente e de vice-presidente do Conselho,
respectivamente, Mônica de Fátima Diniz Hamdan, representante do segmento Diretores
das Escolas Municipais e Marcus Vinícius Lindenberg Fróes, representante do segmento
Conselho Municipal de Educação, os quais, bem como os(as) demais conselheiros(as),
devem ser cadastrados no sistema federal CACS-FUNDEB; 2) Aprovação das prestações
de contas do uso dos recursos do FUNDEB pelo Município relativas ao período de janeiro
a maio de 2021; 3) Aprovação da dinâmica dos trabalhos para a elaboração e a aprovação
do Regimento dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir de 13/08/2021, a
saber: a escolha do Grupo de Trabalho (GT) na próxima reunião extraordinária (24/8); as
sugestões/observações/recomendações serão enviadas num prazo de 2 (duas) semanas
por meio do Drive, do e-mail ou do WhatsApp a fim de que as contribuições sejam
apresentadas na reunião do dia 24/08/2021. Os integrantes do GT a ser escolhido vão se
reunir para elaborarem uma proposta de Regimento a ser apresentada, discutida, ajustada
e, se possível, aprovada na reunião ordinária de setembro/2021. A reunião contou com a
presença dos seguintes conselheiros: Mônica de Fátima Diniz Hamdan, Marcelino Cástulo
Martins, Milton de Souza Júnior, Letícia Cristina Lemos Porto, Wagner Alves Pereira e
Alexandre Renato Ramos. Justificou sua ausência: Elizabeth Raidan Gonçalves. Contouse, ainda, com as presenças de Elias José Lopes de Freitas e de Vanessa Márcia da Cunha,
servidores de apoio ao Conselho. A ata foi aprovada pelos presentes. Nada mais havendo
a se tratar, deu-se por encerrada a reunião.

