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REGISTRO DA ASSEMBLEIA DE PAIS DE ALUNOS
DE 6 DE DEZEMBRO DE 2021

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, no endereço eletrônico previsto em convocação cuja ferramenta virtual foi Google
Meet, às dezenove horas e trinta minutos (19h30min), iniciou-se o processo eletivo dos
representantes dos Pais de Estudantes das Unidades Municipais de Educação – para as
vagas de titular (2) e 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
pais/mães de alunos das escolas municipais, a presidente, o vice-presidente e a servidora
de apoio ao Conselho, conforme lista de presença anexa. A Presidente Mônica de Fátima
Diniz Hamdan iniciou a sessão cumprimentando a todos. Ela se identificou, apresentou o
vice-presidente e a servidora de apoio ao Conselho e esclareceu a respeito do objetivo
desta reunião. Em seguida, explanou sobre o Conselho Municipal de Acompanhamento e
Controle Social do FUNDEB/BH ressaltando sua finalidade específica, suas atribuições,
sua composição, os impedimentos legais para a sua integração e seu funcionamento.
Esclareceu sobre a importância da participação efetiva nas sessões plenárias dos
conselheiros titulares bem como dos conselheiros suplentes. Após a explanação, abriu-se
às falas para a apresentação das candidatas e a retirada de dúvidas. Logo depois, e, após
consenso entre as participantes definiu-se por um sorteio para a escolha das vagas
supracitadas. Obteve-se o seguinte resultado: TITULARES: Meriane Alves de Oliveira e
Cristiane Kataline de Carvalho Fernandes; SUPLENTES: Geisiele Fidelis da Silva e
Alessandra Mariza Gomes Guimarães. O Vice-presidente Marcus Vinícius Lindenberg
Fróes tomou a palavra e agradeceu a disponibilidade das mães presentes dizendo ser
gratificante participar deste Conselho. Ele falou que este é um processo de aprendizagem
coletivo e que a gestão no município de Belo Horizonte é complexa em todos os sentidos,
sendo os conselheiros os responsáveis pelo controle desta gestão. Ele sugeriu estudos
constantes e se colocou à disposição. A presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião
às vinte horas e cinco minutos (20h05min).

