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REGISTRO DA ASSEMBLEIA DE ESTUDANTES
DE 12 DE JULHO DE 2022

Atendendo ao disposto na Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, no Decreto
Federal nº 10.656, de 22 de março de 2021, e na Lei Municipal nº 11.304, de 9 de agosto
de 2021, em doze (12) de julho de 2022, no endereço eletrônico previsto em convocação
através da ferramenta virtual Google Meet, às dezenove horas e trinta e cinco minutos
(19h35min), iniciou-se a reunião para eleger os representantes dos estudantes das
unidades municipais de educação – para as vagas de titular (2) e de suplente (2) –, a fim
de proceder à recomposição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social
(CACS) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação no município de Belo Horizonte – FUNDEB/BH, mandato
2021-2022. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Alessandra Mariza Gomes
Guimarães, Cristiane Kataline de Carvalho Fernandes, Cristina Vieira Guimarães, Geisiele
Silva, Luiz Henrique Borges de Oliveira, Marcelino Cástulo Martins, Marcus Vinícius
Lindenberg Fróes, Maria Cristina Silva, Maria Helena Schmitz de Castro, Milton de Souza
Júnior e Wagner Alves Pereira. Justificaram suas ausências: Elizabeth Raidan e Luiz Carlos
Bittencourt Silva. Contou-se, ainda, com a presença da servidora de apoio ao CACS
FUNDEB/BH, Vanessa Márcia da Cunha. O Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes
abriu a assembleia e agradeceu a presença do aluno Renzo Santos. Ele disse que o
objetivo da reunião era eleger representantes de estudantes da rede própria do município
e que, em virtude do comparecimento de apenas um discente no horário previsto, sugeriu
que aguardassem mais dez (10) minutos para a chegada de mais pessoas. Ato contínuo,
ele perguntou aos presentes se havia a concordância quanto ao ponto apresentado e todos
aceitaram a proposta. Passado o período mencionado, o presidente deu as boas-vindas ao
aluno supracitado reiterando o seu agradecimento pelo comparecimento e pelo interesse
observando que, caso fosse de sua vontade, já estaria eleito como membro titular do
segmento. Em seguida, o presidente solicitou ao jovem que fizesse uma breve
apresentação. Sem demora, ele se identificou como um estudante de 22 anos da Educação
de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Caio Líbano Soares e complementou
dizendo que encontra-se desempregado neste momento. Sobre o FUNDEB, ele falou que
leu a respeito, que os seus professores o incentivaram e o convenceram a participar deste
conselho e que gostaria de obter explicações de como a sua participação poderia agregar
algo à sua vida. Prontamente, o presidente esclareceu que o CACS é um conselho de
controle social e de acompanhamento do FUNDEB, fundo esse que é composto por
recursos de vários tributos, como, por exemplo, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços (ICMS). Disse que o ICMS compõe uma parcela desse fundo que é utilizado
para o pagamento dos profissionais da educação em atividade e que também pode ser
usado para cobrir despesas da escola, ilustrando a compra de equipamentos, aluguel de
máquinas de xerox, pagamento de energia elétrica. Informou que o CACS tem
representantes de vários segmentos da sociedade como alunos, famílias, governo,
diretores das escolas, sindicato, Conselho Municipal de Educação e que as reuniões são
mensais (nas segundas terças-feiras de cada mês) com o seu início às dezoito horas e
trinta minutos (18h30min). Ressaltou que é importante que cada conselheiro tenha uma
formação seja por conta própria ou em conjunto – via vídeos, apostilas, etc.– e que há o
planejamento de se realizar um treinamento na própria reunião, em breve. Ele também
comunicou que discute-se como os recursos estão sendo utilizados no Município de Belo
Horizonte e que o olhar do estudante é muito importante considerando que ele
complementa o olhar do gestor, do professor, das famílias, numa visão coletiva de trabalho
e porque a educação acontece em prol dos alunos. Ele esclareceu que a atribuição do
conselho demanda estudo e compreensão e, no que tange o controle, não funciona como
um tribunal de contas, sendo sua função acompanhar bimestralmente as contas por meio
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de relatórios que são apresentados nas reuniões e verificar como o recurso foi gasto. Após,
o Conselheiro Marcus Vinícius Lindenberg Fróes se identificou como o presidente do CACS,
apresentou os demais conselheiros e se colocou à disposição do aluno para passar todo o
material necessário para o esclarecimento das possíveis dúvidas e manter o contato num
relacionamento instrucional. Ato contínuo, ele perguntou ao discente se ele aceitaria ser o
representante titular do segmento dos estudantes. Após a resposta positiva, foram colhidos
os dados para a comunicação e o cadastro junto ao conselho – nome completo, celular e
e-mail. Logo depois, o presidente pronunciou que, após algumas tentativas, finalmente,
obteve-se o segmento parcialmente representando pelo estudante Renzo Santos. Em
seguida, o Conselheiro Marcelino Cástulo Martins se apresentou e parabenizou o novo
membro do conselho. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Marcus Vinícius Lindenberg
Fróes agradeceu aos conselheiros pela disponibilidade e encerrou a reunião às vinte horas
e dois minutos (20h02min). Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, servidora de apoio
ao CACS FUNDEB, redigi a presente ata.

