
 ATA 

FUNDEB Nº 45 

REGISTRO DA ASSEMBLEIA DE DIRETORES 
DE 29 DE MARÇO DE 2022 

Atendendo ao disposto na Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, no Decreto 1 

Federal nº 10.656, de 22 de março de 2021, e na Lei Municipal nº 11.304, de 9 de agosto 2 

de 2021, em 29 de março de 2022, no Auditório do 4º andar do Edifício Sede da Secretaria 3 

Municipal de Educação (SMED), situado à Rua Carangola, nº 288, Bairro Santo Antônio, 4 

Belo Horizonte/MG, às dez horas e quinze minutos (10h15min), iniciou-se o processo 5 

eletivo dos representantes dos diretores das escolas municipais – para as vagas de titular 6 

(1) e de suplente (1) –, a fim de proceder à recomposição do Conselho Municipal de 7 

Acompanhamento e Controle Social (CACS) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 8 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Belo 9 

Horizonte – FUNDEB/BH, mandato 2021-2022. Estiveram presentes diretores das escolas 10 

municipais, o Presidente do CACS FUNDEB/BH, o Conselheiro Marcelino Cástulo Martins 11 

e a servidora de apoio ao CACS, conforme lista de presença anexa. O Conselheiro Marcus 12 

Vinícius Lindenberg Fróes iniciou a reunião se apresentando como o presidente do CACS 13 

FUNDEB/BH. Ele explicou sobre a vacância das vagas de titular e de suplente do segmento 14 

Diretores das Escolas Municipais e relatou que elaborou e encaminhou à SMED um ofício 15 

comunicando a necessidade da recomposição desse segmento. Em virtude disto, houve a 16 

convocação para este evento cujo mandato encerra-se em 31/12/2022. Ele disse, ainda, 17 

que este é o 1º mandato (2021/2022) dentro do marco jurídico do Novo FUNDEB e que a 18 

partir de 2023 o mandato será de 4 anos. O Conselheiro Marcelino Cástulo Martins, 19 

representante do Poder Executivo Municipal (SMED), complementou a fala esclarecendo 20 

que a nova legislação que começou a vigorar em 2021 impõe o título de 1º mandato (de 2 21 

anos) para que ele sempre coincida com o início do 3º ano do mandato do prefeito, ou seja, 22 

finalizando-se uma gestão e iniciando-se outra, o mandato dos membros do CACS 23 

permanece o mesmo, estando impedida a recondução desses para o próximo mandato. 24 

Em seguida, sobre o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 25 

FUNDEB/BH, o presidente ressaltou a sua finalidade específica, as suas atribuições e o 26 

seu funcionamento. Além disso, ele anunciou que haverá uma reunião extraordinária 27 

conjunta com o Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH) cujo 28 

propósito é um estudo referente à legislação da carreira da educação com a intenção de se 29 

elaborar um documento indicando o problema e apontando as possíveis soluções para a 30 

sua resolução, no próximo mês. Ele também informou que há a vacância no cargo de vice-31 

presidente do CACS FUNDEB e que a eleição para tal deverá ocorrer por meio de uma 32 

sessão plenária extraordinária na mesma data da reunião ordinária do mês de abril. Após, 33 

o presidente solicitou que os diretores presentes se apresentassem. Ato contínuo, houve 34 

um consenso entre eles quanto à ocupação das vagas de titular e de suplente, obtendo-se 35 

o seguinte resultado: TITULAR: Luiz Henrique Borges de Oliveira; SUPLENTE: Maria 36 

Helena Schmitz de Castro. O presidente esclareceu que as reuniões tem acontecido no 37 

formato remoto cuja ferramenta virtual é Google Meet e que outros canais de comunicação 38 

também tem sido buscados. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Marcus Vinícius 39 

Lindenberg Fróes agradeceu a todos e encerrou a reunião às dez horas e trinta e cinco 40 

minutos (10h35min). Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, servidora de apoio ao 41 

CACS FUNDEB, redigi a presente ata. 42 


