
 ATA 

FUNDEB Nº 49 

REGISTRO DA ASSEMBLEIA DE ESTUDANTES 
DE 10 DE MAIO 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 dez (10) de maio de 2022, no endereço eletrônico previsto em convocação 3 

através da ferramenta virtual Google Meet, às vinte horas e cinco minutos (20h05min), 4 

iniciou-se a reunião para eleger os representantes dos estudantes das unidades municipais 5 

de educação – para as vagas de titular (2) e de suplente (2) –, a fim de proceder à 6 

recomposição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do 7 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 8 

Profissionais da Educação do município de Belo Horizonte – FUNDEB/BH, mandato 2021-9 

2022. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Alessandra Mariza Gomes 10 

Guimarães, Cristiane Kataline de Carvalho Fernandes, Cristina Vieira Guimarães, Luiz 11 

Henrique Borges de Oliveira, Marcelino Cástulo Martins, Marcus Vinícius Lindenberg Fróes, 12 

Maria Helena Schmitz de Castro, Milton de Souza Júnior e Wagner Alves Pereira. Contou-13 

se, ainda, com a presença da servidora de apoio ao CACS, Vanessa Márcia da Cunha. 14 

Decorridos quinze (15) minutos do horário previsto para o início da assembleia, o 15 

Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes registrou formalmente a ausência dos 16 

estudantes das unidades municipais de educação. Em seguida, ele informou que fará nova 17 

busca aos alunos através de um ofício endereçado aos diretores das escolas municipais da 18 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) na tentativa de reintegrar o segmento Estudantes das 19 

Unidades Municipais de Educação neste Conselho, devido à sua importância. Ele 20 

comunicou, também, que promoverá outra assembleia extraordinária no próximo mês, no 21 

formato virtual, seguindo a mesma lógica desta reunião (na segunda terça-feira do mês 22 

após a Sessão Plenária Ordinária do CACS FUNDEB/BH) com o propósito de recompor o 23 

referido segmento, cujo mandato encerra-se em 31 de dezembro de 2022. Nada mais 24 

havendo a tratar, o Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes agradeceu a presença de 25 

todos e encerrou a reunião às vinte horas e vinte e dois minutos (20h22min). Para constar, 26 

eu, Vanessa Márcia da Cunha, servidora de apoio ao CACS FUNDEB, redigi a presente ata. 27 


