ATA
FUNDEB Nº 27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
DE 23 DE MARÇO DE 2021

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2021, às 18 (dezoito) horas e 35 (trinta e
cinco) minutos, instalou-se a reunião ordinária do Conselho de Acompanhamento e
Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – CACS FUNDEB/BH,
com a seguinte pauta: 1) Eleição para a Presidência e a Vice-Presidência do CACS
FUNDEB/BH – mandato 2021-2023. A reunião contou com a presença dos seguintes
conselheiros: Maria do Carmo da S. G. de Oliveira e Sousa, Cristina Vieira Guimarães,
Wagner Alves Pereira, Marcelino Cástulo Martins, Marcus Vinícius Lindenberg Fróes,
Mônica de Fátima Diniz Hamdan, Milton de Souza Júnior, José Luiz Mendonça Geraime,
Elizabeth Raidan Gonçalves, Maria Cristina Silva, Joaquim Calixto Filho, Luiz Carlos
Bittencourt Silva, Luciane Batista Santos, Alexandre Renato Ramos, Letícia Cristina Lemos
Porto, Cristiano Lopes da Silva, Adriana Farias Rodrigues Ferreira, Maria José Alves de
Souza, Leonardo Alves de Souza, Ângela Maria Ramos Santos e Lucas Batista dos Santos.
Contou-se, ainda, com a presença de Elisângela Lúcia da Cunha de Carvalho, como
convidada e de Elias José Lopes de Freitas e Vanessa Márcia da Cunha, como Secretaria
Executiva. A reunião foi conduzida pela Secretária Executiva Vanessa Márcia da Cunha que
iniciou a reunião saudando a todos os presentes e detalhando a pauta. Em seguida, ela se
apresentou e convidou os membros a fazerem o mesmo, dizendo o seu nome e o segmento
que representam. Terminadas as apresentações, Vanessa Márcia da Cunha comunicou que
o representante do Poder Executivo está impedido de exercer a função de Presidente e leu
as atribuições regimentais do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho do
FUNDEB/BH. Feita a leitura, ela solicitou que os conselheiros que se interessassem em se
candidatar se manifestassem explicando os motivos que o levavam a requerer este posto.
Vanessa Márcia da Cunha propôs um momento de votação sendo o candidato mais votado
eleito o Presidente e o segundo mais votado eleito o Vice-Presidente. O primeiro a
expressar interesse em ocupar o supracitado cargo foi o Conselheiro Marcus Vinícius
Lindenberg Fróes que, em sua exposição de motivos, detalhou a importância de se ter um
novo olhar na direção do Conselho que questione e estude a aplicação de recursos na
Educação. O Conselheiro Joaquim Calixto Filho se colocou à disposição para ser o VicePresidente em composição com o Conselheiro Marcus Vinícius Lindenberg Fróes. A
Secretária Executiva explicou que regimentalmente isso não seria possível, uma vez que a
candidatura só é permitida aos conselheiros titulares, não sendo o caso do Conselheiro
Joaquim Calixto Filho (suplente). A Conselheira Maria do Carmo da S. G. de Oliveira e
Sousa contou que esteve à frente deste Conselho durante o último mandato e que por
questão pessoal não pode se candidatar. Ela disse, no entanto, que houve um acordo com
a Conselheira Mônica de Fátima Diniz Hamdan (sua suplente no segmento Diretores das
Escolas Municipais) de que neste mandato ela poderia ocupar o cargo de presidente). A
Conselheira Maria Cristina Silva tomou a palavra para dizer que seria importante ter-se uma
candidatura do segmento Pais de Alunos das Unidades Municipais de Educação para que
se quebrasse a prevalência de determinados atores como os diretores ou os trabalhadores
da Educação à frente de instâncias desta natureza. O Conselheiro Alexandre Renato
Ramos, representante do segmento Pais de Alunos das Unidades Municipais de Educação,
se apresentou como candidato defendendo que seria um representante “de fora” do sistema
podendo trazer uma “oxigenação” às discussões ocorridas no Conselho. A Conselheira
Mônica de Fátima Diniz Hamdan se colocou à disposição para o trabalho da Presidência
do Conselho apesar de estar com alguns compromissos de ordem pessoal. Feitas as
apresentações, Vanessa Márcia da Cunha apresentou as três candidaturas e solicitou aos
presentes que votassem via chat. Ela lembrou que somente os conselheiros titulares
votariam sendo que os conselheiros suplentes só o fariam na falta do titular de seu
segmento. A conselheira Maria José Alves de Souza votou pelo WhastApp, no grupo oficial
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do Conselho, uma vez que estava com dificuldades em sua conexão. O procedimento foi
aprovado por todos. Apurados os votos, apresentou-se o seguinte resultado: Mônica de
Fátima Diniz Hamdan: 5 votos; Marcus Vinícius Lindenberg Fróes: 4 votos e Alexandre
Renato Ramos: 2 votos. Portanto, foram eleitos - biênio 2021 a 2023 - Mônica de Fátima
Diniz Hamdan como Presidente do CACS FUNDEB/BH e Marcus Vinícius Lindenberg Fróes
como Vice-Presidente. A Conselheira Maria Cristina Silva tomou a palavra para reforçar a
necessidade de uma maior diversidade na condução de conselhos. A Conselheira Ângela
Maria Ramos Santos manifestou-se inconformada com o resultado da eleição apontando
que houve um arranjo que culminou na eleição dos mesmos atores que sempre estão
presentes na condução dos processos. Ela se disse analfabeta mas apontou a disposição
em estudar a natureza dos conselhos para exercer de forma crítica seu mandato. Joaquim
Calixto Filho falou da necessidade de organização de setores como Pais e Estudantes
como forma de garantir uma maior participação em instâncias de controle social. Falou que
nem todos os alunos votaram, o que foi contestado pela Secretária Executiva que conferiu
a votação e afirmou que todos os titulares o fizeram, conforme o Regimento Interno. A
Conselheira Mônica de Fátima Diniz Hamdan apontou que o fato de que se eleja a
Presidência e a Vice-Presidência não pressupõe uma hegemonia excludente por parte de
alguns setores. Ela lembrou que o Conselho é único com a função precípua de discutir a
aplicação de recursos, o que deve ser prioritário para todos os segmentos ali representados.
O Conselheiro Joaquim Calixto Filho completou esta fala dizendo da importância da
atuação de todos como forma de fazer com que a vontade da maioria prevaleça na dinâmica
do Conselho. O Conselheiro Marcelino Cástulo Martins exaltou o fato de que, apesar de ter
havido uma contestação indevida dos resultados após a eleição, houve uma postura de
respeito com todas as opiniões. Tendo em vista a chegada de novos conselheiros e uma
nova legislação do FUNDEB, ele propôs que a formação deveria ocupar espaço nos
próximos encontros. A Conselheira Mônica de Fátima Diniz Hamdan concordou mas
apontou o fato de que existe uma discussão pendente sobre o Censo Escolar que se iniciou
na gestão passada e deve ser retomada. A Secretária Executiva Vanessa Márcia da Cunha
avisou que todas as informações sobre este Conselho encontram-se no Portal da PBH cujo
trajeto para o acesso seria enviado por e-mail e que as reuniões acontecem mensalmente
sempre às 18h30min, na segunda terça-feira de cada mês. Disse, também, aguardar a
definição para a pauta do próximo encontro. Nada mais havendo a tratar, e, como ninguém
quisesse se manifestar, a Secretária Executiva Vanessa Márcia da Cunha deu por
encerrada a reunião às 20h (vinte horas) agradecendo a presença de todos. Para constar,
eu, Elias José Lopes de Freitas, Secretaria Executiva do CACS FUNDEB/BH, redigi a
presente ata.

