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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA
DE 12 DE ABRIL DE 2022

Aos 12 (oito) dias do mês de abril de 2022, às vinte horas e vinte minutos (20h20min),
instalou-se em plataforma virtual a reunião extraordinária do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica –
CACS FUNDEB/BH, com a seguinte pauta: 1) Eleição do Vice-Presidente do CACS
FUNDEB/BH. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: Geisiele
Fidelis da Silva, Luiz Carlos Bittencourt Silva, Luiz Henrique Borges de Oliveira, Marcelino
Cástulo Martins, Marcus Vinícius Lindenberg Fróes, Maria Helena Schmitz de Castro e
Milton de Souza Júnior. Justificaram suas ausências: Alessandra Mariza Gomes Guimarães,
Cristina Vieira Guimarães, Elizabeth Raidan, Leonardo Alves de Souza e Wagner Alves
Pereira. Contou-se, ainda, com a presença de Vanessa Márcia da Cunha, como servidora
de apoio ao Conselho. O Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes iniciou a assembleia
no horário predeterminado esclarecendo que, por se tratar de uma sessão plenária
extraordinária, a reunião não dependia de um quórum específico para o seu início. Ele falou
que o objetivo desta reunião era a escolha do Vice-Presidente do CACS FUNDEB/BH cujo
mandato encerra-se em 31/12/22. Explicou, também, que a vice-presidente anterior, a
Conselheira Maria do Carmo da Silva Gomes de Oliveira e Sousa, foi cedida ao Tribunal de
Contas do Estado do Pará e que, em virtude disso, houve a vacância no cargo tornando-se
necessária a sua recomposição. Ele lembrou que a legislação veda a representação do
poder executivo na presidência dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB e que nas ausências ou impedimentos do presidente, o vice-presidente ocupa o
cargo. Disse, ainda, que considera a presidência como colegiada e que o trabalho deve ser
realizado de forma conjunta, construindo, assim, um novo paradigma de labor para o
mandato de 4 anos – mandato principal dentro do escopo jurídico dos Conselhos de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. Ele anunciou que este trabalho conjunto
se dará com a divisão de tarefas, o que trará um efeito positivo ao conselho. Em seguida,
o presidente convidou os conselheiros para ocupar a função de vice-presidente e perguntou
quem desejaria participar do processo eletivo no modelo exposto. Ato contínuo, passou a
palavra aos pretendentes para que fizessem a sua apresentação. O Conselheiro Luiz
Henrique Borges de Oliveira se identificou e expôs o seu interesse em ocupar a referida
vaga. Logo após, e, em virtude de ter-se um único candidato, o presidente solicitou aos
presentes que registrassem no chat a aprovação ou não da candidatura do supracitado
conselheiro à vice-presidência. Obteve-se como resultado a aprovação unânime. O
Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes agradeceu ao vice-presidente eleito e a todos
pela disponibilidade e deu por encerrada a reunião às vinte horas e trinta e um minutos
(20h31min). Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, servidora de apoio ao CACS
FUNDEB, redigi a presente ata.

