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FUNDEB Nº 64 

REGISTRO DA ASSEMBLEIA DE DIRETORES ESCOLARES, 
ESTUDANTES E PAIS DE ALUNOS DE 5 DE DEZEMBRO 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 5 de dezembro de 2022, no Auditório Paulo Freire (8º andar) do Edifício Sede 3 

da Secretaria Municipal de Educação (SMED), situado à Rua Carangola, nº 288, Bairro 4 

Santo Antônio, Belo Horizonte/MG, às dezenove horas e quinze minutos (19h15min), ini-5 

ciou-se o processo eletivo dos representantes dos diretores das escolas municipais – para 6 

as vagas de titular (1) e de suplente (1) –, dos estudantes e dos pais de alunos das unidades 7 

municipais de educação, para as vagas de titular (2) e de suplente (2), no intuito de proceder 8 

à composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social (CACS) do 9 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-10 

fissionais da Educação no município de Belo Horizonte – FUNDEB/BH, mandato 2023-11 

2026. Estiveram presentes diretores das escolas municipais, pais de alunos das unidades 12 

municipais de educação, o Presidente do CACS FUNDEB/BH, a Conselheira Cristina Vieira 13 

Guimarães, o Conselheiro Joaquim Calixto Filho e a servidora de apoio ao CACS FUNDEB, 14 

Vanessa Márcia da Cunha, conforme lista de presença anexa. O Presidente Marcus Viní-15 

cius Lindenberg Fróes iniciou a reunião se apresentando e esclarecendo que o atual man-16 

dato finaliza-se em 31 de dezembro e que o próximo mandato terá duração de quatro (4) 17 

anos. Ele informou que os escolhidos participarão da reunião de transição após a designa-18 

ção, evento necessário ao encaminhamento dos documentos e demais informações do 19 

conselho, que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 07/12, ou na sexta-feira, dia 09/12, no 20 

formato virtual. Ele avisou que também convidará o Diretor da Diretoria de Planejamento, 21 

Orçamento e Finanças, Alex Sandro da Silva Gomes, para prestar os esclarecimentos téc-22 

nicos e fornecer dados, já convidando os eleitos à participação. Em seguida, ele explicou 23 

que estão impedidos de participar do processo eleitoral os pais que exerçam cargos ou 24 

funções públicas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal ou que prestem ser-25 

viços terceirizados no âmbito do Poder Executivo Municipal. Também não podem ser re-26 

conduzidos ao próximo mandato, porque assim é ditado pela lei. Desta forma, os pais pre-27 

sentes até aquele momento não poderiam participar do processo eletivo em questão. Logo 28 

após, foram feitos alguns questionamentos e comentários que se seguem com as respec-29 

tivas respostas: a) A X Conferência Municipal de Educação não aconteceu em dia de jogo 30 

do Brasil na Copa do Mundo. Qual o motivo das eleições de pais e estudantes serem mar-31 

cadas em dia de jogo? Foi considerado exclusão. B) Qual a consequência de se protelarem 32 

as eleições? Resposta: Em 19 de outubro foi encaminhado um ofício à SMED solicitando 33 

providências quanto aos processos eletivos, não havendo resposta até a última semana de 34 

novembro. Na última eleição de diretores só compareceram dois (2) diretores e nos três (3) 35 

últimos processos eletivos de estudantes, apenas um aluno compareceu; ou seja, não há 36 

interesse de participação. Para pais e estudantes, haverá um outro momento para comple-37 

tar os segmentos ainda em dezembro do ano corrente, mas com expectativa limitada de 38 

sucesso porque houve a publicidade no Diário Oficial do Município (DOM), no grupo de 39 

WhatsApp e no SindREDE BH, não sendo obtidos resultados positivos. O tratamento dado 40 

aos segmentos valoriza todas as pessoas e todos os segmentos. Além disso, a Copa do 41 

Mundo de Futebol também atrapalhou o planejamento feito e permanece impactando a mo-42 

bilização dos eventuais candidatos às eleições. Ademais, existe uma imposição legal com 43 

prazos que necessitam ser atendidos. C) Houve uma ‘chamada’ à participação no CACS 44 

FUNDEB aos pais na escola para o presente processo eleitoral (depoimento). d) Professo-45 

res que também são pais tiram a representatividade dos pais. Resposta: A discussão polí-46 

tica é justa mas não pode ultrapassar a lei e, nela, não existe impeditivo quanto ao seg-47 

mento a se candidatar, é uma escolha da pessoa. É preciso seguir a legislação vigente. E) 48 

Os diretores finalizarão seus mandatos em 2024, como se dará a representatividade no 49 



CACS? Resposta: Quando os diretores se desligarem da direção escolar, deverão ser subs-50 

tituídos porque perderão o vínculo com o respectivo segmento. Ato contínuo, o presidente 51 

abriu espaço para que os diretores conversassem entre si e perguntou ao pai apto ao pro-52 

cesso eleitoral se ele gostaria de se eleger como titular no segmento. A resposta foi nega-53 

tiva. O presidente, então, passou ao segmento diretores escolares e colocou em regime de 54 

votação as candidaturas. Houve um consenso entre eles quanto à ocupação das vagas de 55 

titular e de suplente, obtendo-se o seguinte resultado: TITULAR: Valéria Gomes da Silva; 56 

SUPLENTE: Maria Beatriz Vilaça Lima. O presidente registrou que não foram realizadas as 57 

eleições dos segmentos pais de alunos e estudantes das unidades municipais de educação 58 

por vedação legal e falta de interesse do presente no primeiro segmento e pela ausência 59 

de candidatos no segundo segmento. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Marcus 60 

Vinícius Lindenberg Fróes agradeceu a todos e encerrou a reunião às vinte horas e quatro 61 

minutos (20h04min). Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, servidora de apoio ao 62 

CACS FUNDEB, redigi a presente ata. 63 


