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Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de 2021, às 18 (dezoito) horas e 43 (quarenta 1 

e três) 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) Leitura e aprovação da ata da reunião ante-4 

rior; 2) Regimento Interno. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: 5 

Marcus Vinícius Lindenberg Fróes, Marcelino Cástulo Martins, Cristina Vieira Guimarães, 6 

Wagner Alves Pereira, Milton de Souza Júnior, Mônica de Fátima Diniz Hamdan, Elizabeth 7 

Raidan Gonçalves, Luiz Carlos Bittencourt Silva, Maria Cristina Silva, Alexandre Renato 8 

Ramos e José Luiz Mendonça Geraime. Justificaram suas ausências: Letícia Cristina Le-9 

mos Porto, Cristiano Lopes da Silva, Leonardo Alves de Souza, Joaquim Calixto Filho e 10 

Maria do Carmo da Silva G. O. e Sousa. Contou-se, ainda, com a presença de Vanessa 11 

Márcia da Cunha, servidora de apoio ao Conselho. O Vice-presidente Marcus Vinícius Lin-12 

denberg Fróes abriu a sessão plenária explicando a importância desta reunião. Em seguida, 13 

passou-se para o primeiro ponto da pauta e a Presidente Mônica de Fátima Diniz Hamdan 14 

perguntou se havia alguma alteração a ser feita na ata da reunião anterior. Não havendo 15 

alterações a fazer, a ata foi aprovada. Logo depois, a presidente passou a palavra para o 16 

vice-presidente que informou ser representante neste Conselho do segmento Conselho Mu-17 

nicipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH) cujo mandato encerra-se em 28/8/21. Ele 18 

explicou que em 2021 não houve a Conferência Municipal de Educação – evento em que 19 

os conselheiros são eleitos –, devido à Pandemia de COVID-19. Disse que tal fato gera 20 

implicações no CACS FUNDEB por ser constituído por 2 (dois) representantes desse seg-21 

mento – o titular e o suplente. Comunicou que a Presidente do CME/BH vem envidando 22 

esforços para a obtenção de autorização para a prorrogação dos mandatos e que a Procu-23 

radoria Geral do Município está elaborando um Parecer que possibilitará a supracitada pror-24 

rogação. Relatou, ainda, que caso o parecer não seja publicado na presente semana, não 25 

mais poderá representar o CME/BH. Finalizou propondo sua participação no Grupo de Tra-26 

balho (GT) para a elaboração do Regimento Interno; porém, sem a realização de registro. 27 

Após o relato do vice-presidente, foram feitas as seguintes considerações: a) que o conse-28 

lheiro não fizesse parte do GT para se evitar uma possível contestação; b) até a próxima 29 

reunião ordinária deverá haver um parecer favorável quanto à prorrogação do mandato do 30 

CME/BH e o referido conselheiro poderia participar do GT como convidado; c) que o período 31 

de vacância do cargo de vice-presidente do CACS FUNDEB gerava uma preocupação; d) 32 

como tem-se um prazo curto para a elaboração da proposta a ser apresentada pelo GT na 33 

próxima reunião ordinária (14/9), que fosse definida a metodologia de trabalho; e) que o GT 34 

realize a tarefa por meio do Google Drive para que se obtenha um trabalho em conjunto; f) 35 

que fosse apresentada e explicada pelo Conselheiro Marcus Vinícius Lindenberg Fróes na 36 

presente reunião sua contribuição ao Regimento Interno já enviada a todos por e-mail. Após 37 

discussões e a reformulação das proposições de organização dos trabalhos, a presidente 38 

colocou em votação as seguintes propostas: 1) formação do GT com a apresentação das 39 

contribuições ao GT, posteriormente; 2) formação do GT com a apresentação das contri-40 

buições a todos na presente reunião. Obteve-se o seguinte resultado: cinco (5) votos para 41 

a proposta 1, um (1) voto para a proposta 2 e uma (1) abstenção. A seguir, a Presidente 42 

perguntou aos conselheiros quais gostariam de integrar o GT e os interessados se apre-43 

sentaram. Foi definido que: a) a apresentação das contribuições seria feita ao GT (proposta 44 

1) e; b) os seguintes conselheiros integrariam o GT: Marcelino Cástulo Martins, Mônica de 45 

Fátima Diniz Hamdan, Maria Cristina Silva, Alexandre Renato Ramos e Marcus Vinícius 46 

Lindenberg Fróes. Nada mais havendo a tratar, e, como ninguém quisesse se manifestar, 47 

a presidente deu por encerrada a reunião às 19h45min (dezenove horas e quarenta e cinco 48 

minutos).  49 


