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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 
DE 9 DE FEVEREIRO DE 2021 

Aos 9 (nove) dias do mês de fevereiro de 2022, às 18 (dezoito) horas e 45 (quarenta e 1 

cinco) minutos, instalou-se em plataforma virtual a reunião extraordinária do Conselho de 2 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – 3 

CACS FUNDEB/BH, com a seguinte pauta: 1) Eleição do Presidente do CACS FUN-4 

DEB/BH. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: Marcus Vinícius 5 

Lindenberg Fróes, Marcelino Cástulo Martins, Wagner Alves Pereira, Milton de Souza Jú-6 

nior, Joaquim Calixto Filho, Cristina Vieira Guimarães, Meriane Alves de Oliveira, Alessan-7 

dra Mariza Gomes Guimarães, Maria do Carmo da Silva G. O. e Sousa e Geisiele Fidelis 8 

da Silva. Justificaram suas ausências: Elizabeth Raidan e Leonardo Alves de Souza. Con-9 

tou-se, ainda, com a presença de Vanessa Márcia da Cunha, como servidora de apoio ao 10 

Conselho. O Presidente Interino Marcus Vinícius Lindenberg Fróes iniciou a assembleia 11 

explicando que assumiu a presidência interinamente até a presente data e que, através de 12 

análises feitas do Regimento Interno do CACS FUNDEB, é necessária a deliberação deste 13 

colegiado para a função de presidente, pauta específica do dia. Ele informou que houve um 14 

afastamento definitivo da Conselheira Mônica de Fátima Diniz Hamdan (presidente) e que, 15 

por este motivo, há a necessidade de nova eleição. O Conselheiro Marcelino Cástulo Mar-16 

tins esclareceu que no Regimento Interno não há um artigo (norma) que promova o vice-17 

presidente à condição de presidente, automaticamente. Ele complementou dizendo que há 18 

um artigo que determina que, em caso de vacância da função de presidente ou de vice-19 

presidente, os membros do conselho precisam eleger o novo ocupante. O presidente inte-20 

rino perguntou aos presentes se todos estavam devidamente esclarecidos quanto à função 21 

do presidente e aptos para a votação. O Conselheiro Marcelino Cástulo Martins sugeriu a 22 

leitura dos artigos do Regimento Interno referentes ao assunto. Após a leitura dos artigos 23 

13, 14 e 15 referentes ao tema ‘Da presidência e sua competência’, o presidente interino 24 

comunicou que a Conselheira Mônica de Fátima Diniz Hamdan deixou de ser diretora de 25 

escola e, consequentemente, representante do segmento diretores das escolas municipais 26 

no CACS FUNDEB, o que configura um afastamento definitivo do cargo; motivo esse da 27 

eleição do novo ocupante, em reunião extraordinária. Em seguida, ele abriu para a apre-28 

sentação de uma biografia resumida dos candidatos interessados e suas propostas à vaga 29 

de presidente, delimitando um tempo de 3 (três) minutos de fala para cada um. O Conse-30 

lheiro Marcus Vinícius Lindenberg Fróes se identificou como interessado ao cargo, realizou 31 

o seu discurso e se colocou à disposição deste Conselho, considerando sua crença em 32 

possuir as condições necessárias para ocupar a função em vacância. Logo depois, surgi-33 

ram dúvidas e questionamentos. A seguir, seguem as perguntas e as suas respectivas res-34 

postas: 1) Pergunta: Se houver um candidato único e não existir um segundo colocado, 35 

como ficaria a situação do vice-presidente? Resposta: Havendo a definição do presidente, 36 

ele terá condições imediatas de fazer a gestão principal do CACS FUNDEB. Dentro dos 37 

casos omissos, poderia-se fazer uma 2ª reunião extraordinária para a realização da eleição 38 

do vice-presidente. 2) A servidora de apoio ao CACS FUNDEB explicou que o cadastro do 39 

presidente e do vice-presidente devem estar efetivados no Sistema Cacs-Fundeb do Fundo 40 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para que esse sistema se encontre 41 

regularizado. Somente com situação regular do referido sistema o presidente poderá aces-42 

sar o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE) do FNDE 43 

e validar a prestação de contas do município junto a ele. 3) Pergunta: Quanto à presença 44 

de titulares e suplentes, há quórum suficiente nesta reunião para a realização da votação? 45 

Resposta: No contexto de candidatura há diferenciação entre titulares e suplentes, ou seja, 46 

apenas os titulares podem se candidatar ao cargo de presidente. Para as deliberações, o 47 

suplente pode substituir o titular e votar. Logo depois, considerando a importância da defi-48 

nição da presidência, houve uma sensibilização às pessoas que podiam se candidatar ao 49 



cargo vago para a resolução da questão da vacância da função de vice-presidente na pre-50 

sente sessão plenária. Em virtude do exposto, a Conselheira Maria do Carmo da Silva G. 51 

O. e Sousa e, por questões pessoais, se disponibilizou a ocupar o cargo de vice-presidente. 52 

Ato contínuo, o Presidente Interino Marcus Vinícius Lindenberg Fróes perguntou se todos 53 

se encontravam aptos para votar na seguinte composição: Marcus Vinícius Lindenberg 54 

Fróes como presidente e Maria do Carmo da Silva G. O. e Sousa como vice-presidente. O 55 

Conselheiro Milton de Souza Júnior perguntou se a Conselheira Maria do Carmo da Silva 56 

G. O. e Sousa deveria se candidatar ao cargo de presidente, uma vez que a pauta da reu-57 

nião era essa. O presidente interino respondeu que não haveria disputa, apenas uma vali-58 

dação, considerando que a Conselheira Maria do Carmo da Silva G. O. e Sousa manifestou 59 

o seu desejo. Em seguida, abriu-se o processo de votação em que os presentes manifes-60 

tariam o seu ‘de acordo’ ou o seu ‘desacordo’ com a opção apresentada. Houve unanimi-61 

dade (7 votos) na concordância quanto à composição da presidência. Finalizados os traba-62 

lhos, o Conselheiro Marcus Vinícius Lindenberg Fróes agradeceu pelo voto de confiança 63 

em nome da chapa eleitoral, se colocou à disposição de todos e também propôs que os 64 

conselheiros fizessem um estudo do conteúdo enviado para a próxima reunião ordinária 65 

cujo tema é a prestação de contas do exercício de 2021. O Conselheiro Marcelino Cástulo 66 

Martins parabenizou os dois conselheiros eleitos e reiterou o convite à leitura dos documen-67 

tos referentes à prestação de contas, destacando que o primeiro documento a ser lido deve 68 

ser o ofício encaminhado, considerando que ele é um relatório detalhado da prestação de 69 

contas. Às 19 (dezenove) horas e 42 (quarenta e dois) minutos, o presidente se despediu 70 

e deu por encerrada a reunião. 71 


