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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DE 13 DE JULHO DE 2021 

Aos 13 (treze) dias do mês de julho de 2021, às 18 (dezoito) horas e 33 (trinta e três) 1 

minutos, instalou-se a reunião ordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle 2 

Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – CACS FUNDEB/BH, com a 3 

seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2) Apreciação das 4 

propostas apresentadas na reunião do dia 22 de junho de 2021; 3) Estudo da Nova Lei do 5 

FUNDEB : Apresentação de Live formativa do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 6 
A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: Mônica de Fátima Diniz 7 

Hamdan, Cristina Vieira Guimarães, Wagner Alves Pereira, Cristiano Lopes da Silva, Milton 8 

de Souza Júnior, Letícia Cristina Lemos Porto, Elizabeth Raidan Gonçalves, Marcus 9 

Vinícius Lindenberg Fróes, Leonardo Alves de Souza, Luiz Carlos Bittencourt Silva, Maria 10 

Cristina Silva, José Luiz Mendonça Geraime, Alexandre Renato Ramos, Maria José Alves 11 

de Souza e Joaquim Calixto Filho. Justificaram suas ausências: Marcelino Cástulo Martins 12 

e Maria do Carmo da Silva G. O. e Sousa. Contou-se, ainda, com as presenças de Elias 13 

José Lopes de Freitas e de Vanessa Márcia da Cunha, servidores de apoio ao Conselho. A 14 

Presidente Mônica de Fátima Diniz Hamdan iniciou a sessão plenária saudando a todos e 15 

perguntando se havia alguma alteração a ser feita na ata da reunião anterior. Não havendo 16 

alterações a fazer, a ata foi aprovada. Em seguida, a Presidente lembrou que na reunião 17 

anterior o Conselheiro Marcus Vinícius Lindenberg Fróes fez duas sugestões. A primeira 18 

delas foi o acompanhamento da tramitação do PL 118/2021 referente à criação do conselho 19 

de fiscalização dos recursos do FUNDEB, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, por 20 

parte do CACS FUNDEB/BH. A Presidente apontou que, segundo contatos com a casa 21 

legislativa, foi informada que esta votação não tem caráter de audiência pública, não sendo, 22 

portanto, aberta à participação externa. Ela assinalou que o PL 118/2021 já está em vias de 23 

ser votado e aprovado em segundo turno. A outra sugestão apresentada foi a de publicar 24 

as atas deste Conselho no Diário Oficial do Município (DOM). Recordou que esta proposta 25 

não foi apreciada pelo fato de que, na última plenária, o quórum estava aquém do 26 

necessário para esta deliberação. A Presidente relembrou que as atas já são publicadas 27 

em aba destinada aos colegiados no portal da PBH. Antes da votação da proposta, ela 28 

passou a palavra ao Conselheiro Marcus Vinícius Lindenberg Fróes para a sua defesa. Ele 29 

agradeceu a oportunidade da fala e apontou que a publicação das atas no DOM seria curso 30 

natural de publicização de atos administrativos emanados pelos conselhos que, segundo 31 

preceitos constitucionais, seriam parte da estrutura administrativa do poder executivo 32 

dentro do princípio de transparência. Além disto, esta publicação seria mais eficiente em 33 

publicizar o trabalho do CACS FUNDEB/BH, o que seria importante na divulgação da 34 

atuação desta instância. Ele apontou, também, que outros conselhos já fazem uso desta 35 

prerrogativa. Após a fala, a Presidente colocou em votação a adoção ou não da proposta, 36 

que foi aprovada por unanimidade. Ela declarou que, diante disto, assinará ofício que 37 

viabiliza o procedimento e que a partir desta reunião as atas passarão a ser publicadas no 38 

DOM. Passou-se, então, ao próximo ponto da pauta: a apresentação de live do TCE SP 39 

que teve como tema o novo FUNDEB. Segundo ela, a intenção é aprimorar o conhecimento 40 

dos conselheiros sobre o tema. Ela pontuou que a apresentação tem mais de duas horas. 41 

Sendo assim, propôs que uma primeira parte fosse apresentada até as 20h (teto da reunião) 42 

e a outra parte teria continuidade no próximo encontro. Nada mais havendo a tratar, e, como 43 

ninguém quisesse se manifestar, a Presidente deu por encerrada a reunião às 19h58min 44 

(dezenove horas e cinquenta e oito minutos).  45 


