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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DE 13 DE OUTUBRO DE 2020 

Aos 13 (treze) dias do mês de outubro de 2020, às 18 (dezoito) horas e 36 (trinta e seis) 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) Informes; 3) 4 

Apresentação dos novos membros do CACS FUNDEB/BH. A reunião contou com a 5 

presença dos seguintes conselheiros:  Luciane Fátima Senra Soares, Maria do Carmo da 6 

S. G. de Oliveira e Sousa, Joaquim Calixto Filho, Maria Cristina Silva, Milton de Sousa 7 

Júnior, Cristina Vieira Guimarães, Elisângela Lúcia da Cunha de Carvalho, Wagner Alves 8 

Pereira, José Geraldo de Castro, Elizabeth Raidan Gonçalves. Os conselheiros Marcelino 9 

Cástulo Martins e Mônica de Fátima Diniz Hamdan justificaram suas ausências. Contou-se, 10 

ainda, com as presenças de Glaison de Moura e Lucas Rodrigues dos Santos, como 11 

convidados e de Vanessa Márcia da Cunha, como Secretária Executiva. A Presidente Maria 12 

do Carmo da S. G. de Oliveira e Sousa iniciou a sessão plenária dando as boas-vindas aos 13 

novos conselheiros e informando que na presente data foi publicada a composição deste 14 

Conselho no Diário Oficial do Município (DOM). Ela leu o nome de cada integrante - titular 15 

e suplente - e o segmento que representam. Em seguida, passando ao primeiro ponto da 16 

pauta, perguntou se havia alguma alteração a ser feita na ata da reunião anterior. Não 17 

havendo alterações a fazer, a ata foi aprovada e seu registro foi feito no chat e, 18 

posteriormente, via grupo do CACS no WhatsApp. Logo depois, a Presidente explicou que: 19 

1) fazem parte de um conselho de acompanhamento e controle social que verifica a 20 

aplicação das verbas oriundas do Governo Federal que custeiam a Educação; 2) analisam 21 

o emprego dessas verbas através de prestações de contas realizadas pela Secretaria 22 

Municipal de Educação (SMED); 3) além do custeio do desenvolvimento pedagógico, o 23 

Fundeb se presta à valorização do magistério e, atualmente, na SMED, os recursos estão 24 

integralmente destinados à folha de pagamento dos professores que encontram-se nas 25 

escolas; 4) é função analisar e acompanhar os gastos e as prestações de contas feitas pela 26 

SMED e também explicar para as escolas a importância da verificação da frequência 27 

escolar dos estudantes. Para conhecimento e uma maior inteiração sobre o Fundeb, foi 28 

perguntado por um novo integrante como acessar as atas das reuniões anteriores. Foi 29 

respondido que todas as informações referentes ao Conselho, incluindo-se as atas, 30 

encontram-se publicadas no Portal da PBH e que seria enviado a todos o trajeto para se 31 

obter o acesso ao referido Portal. As atas ainda não publicadas seriam encaminhadas por 32 

e-mail. Após, o ex-conselheiro Glaison de Moura pediu a palavra e disse que continua à 33 

disposição deste Conselho para o que for necessário. Ele deu as boas-vindas aos novos 34 

membros e desejou sucesso a todos. A Presidente agradeceu a disponibilidade e o 35 

companheirismo do ex-conselheiro e disse que sentia a saída dele, mas que, também, sua 36 

saída significava a vinda de outra pessoa para dar a sua contribuição. Em seguida, foi 37 

comunicado que a convocação das reuniões sempre é encaminhada na semana anterior à 38 

reunião - que acontece sempre na segunda terça-feira do mês. Na mesma data, juntamente 39 

com a convocação, a ata da reunião anterior é enviada para uma leitura prévia, apreciação 40 

e/ou sugestão de alterações a serem feitas para facilitar o processo de aprovação. A 41 

Presidente reiterou as boas-vindas aos novos conselheiros e anunciou que colocaria a 42 

publicação supracitada no grupo do CACS no WhatsApp, considerando que todos já estão 43 

inseridos nesse grupo. Também informou que o cadastro dos conselheiros no Sistema do 44 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) já estava regularizado. 45 

Perguntou se algum conselheiro desejava se manifestar e, não havendo desejo de 46 

manifestação, comunicou que a próxima sessão plenária ocorrerá no dia 10 de novembro. 47 

Desejou a todos felicidade nesta nova empreitada, que seja bastante proveitosa e paz na 48 



convivência. Nada mais havendo a tratar, e, como ninguém se manifestou, ela deu por 49 

encerrada a reunião às 19h (dezenove horas). Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, 50 

Secretária Executiva do CACS FUNDEB, redigi a presente ata. 51 


