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FUNDEB Nº 62 

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA 
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022 

Aos dezesseis (16) dias do mês de novembro de 2022, às dezoito horas e quarenta e cinco 1 

minutos (18h45min), instalou-se em plataforma virtual a reunião extraordinária do Conselho 2 

de Acompanhamento e Controle Social (CACS ) do Fundo de Desenvolvimento da Educa-3 

ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Belo Horizonte 4 

– FUNDEB/BH, com a seguinte pauta: 1) Votação para a vice-presidência do Conselho do 5 

FUNDEB de Belo Horizonte, ora em vacância; 2) Alteração do Regimento Interno do CACS 6 

FUNDEB no intuito de ser garantida a 1ª reunião do mandato 2023-2026, em janeiro/23. 7 

Necessária a presença de 2/3 dos membros do CACS FUNDEB para a alteração do Regi-8 

mento. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: Cristina Vieira Gui-9 

marães, Marcus Vinícius Lindenberg Fróes, Maria Helena Schmitz de Castro e Milton de 10 

Souza Júnior. Justificaram suas ausências: Marcelino Cástulo Martins e Wagner Alves Pe-11 

reira. Contou-se, ainda, com a presença da servidora de apoio ao CACS FUNDEB/BH, Va-12 

nessa Márcia da Cunha. O Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes iniciou a assem-13 

bleia extraordinária e agradeceu pela responsabilidade e pelo compromisso no que diz res-14 

peito à presença dos conselheiros. Considerou importante manifestar que a observância do 15 

quórum qualificado nas reuniões ordinárias é imposto para a realização de qualquer altera-16 

ção do Regimento Interno. Assim sendo, ele esclareceu que um dos pontos só poderia ser 17 

discutido e não deliberado. Também explicou que solicitou a reunião para suprir a vacância 18 

da função de vice-presidente do CACS conforme a publicação no Diário Oficial do Município 19 

(DOM) referente ao Conselheiro e Vice-presidente Luiz Henrique Borges de Oliveira, repre-20 

sentante de diretores das escolas municipais que desligou-se da direção escolar. Em vir-21 

tude da nova situação funcional, ele revelou que ficou isolado na função de presidente do 22 

conselho e, como manifestado em outras oportunidades a respeito do conceito que tem de 23 

presidência – de natureza colegiada com distribuição de tarefas –, revelou que gostaria de 24 

suprir a vacância da referida função, mesmo que seja por apenas quarenta e cinco (45) 25 

dias. Pelas restrições legais, ele informou que estão impedidos de ocupar o cargo os repre-26 

sentantes do governo. Desta forma, os conselheiros presentes Milton de Souza Júnior e 27 

Cristina Vieira Guimarães estão impossibilitados. Assim, ele convidou a Conselheira Maria 28 

Helena Schmitz de Castro para cumprir a função até o dia 31/12, convite que ela pronta-29 

mente aceitou. Ato contínuo, o presidente solicitou a manifestação dos demais conselheiros 30 

para referendar a escolha de vice-presidente e expôs que pretende finalizar as atividades 31 

do Conselho até o dia 16/12 com o intuito de encerrar o mandato de forma tranquila. Por 32 

unanimidade, a supracitada conselheira foi eleita vice-presidente do CACS FUNDEB. Em 33 

seguida, ele passou ao próximo ponto da pauta. Ele falou que na última reunião extraordi-34 

nária de Prestação de Contas do 4º bimestre/2022 foi conversado sobre a análise da Pres-35 

tação de Contas do 6º bimestre que deverá ocorrer em janeiro de 2023. Ele relembrou que 36 

o presidente tem a responsabilidade de fazer a validação da prestação de contas no sis-37 

tema do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Tradicionalmente, as 38 

validações aconteciam na 1ª reunião do ano, no mês de fevereiro, e, sendo mantida essa 39 

tradição, não haveria como fazer uma reunião em janeiro devidamente convocada por 40 

norma prevista (Regimento Interno). Desta forma, ao analisar o Regimento Interno, ele con-41 

tou que verificou uma possibilidade simples para resolver esta questão sobre os mandatos 42 

futuros com uma única alteração no Art.13 e apresentou-a: “O CACS-FUNDEB terá um 43 

presidente e um vice-presidente eleitos por seus pares, membros titulares, na primeira reu-44 

nião do colegiado, sendo impedido de ocupar as funções o representante do Poder Execu-45 

tivo”. Sem demora, propôs a seguinte alteração: “O CACS-FUNDEB terá um presidente e 46 

um vice-presidente eleitos por seus pares, membros titulares, na primeira reunião do cole-47 

giado, no mês de janeiro do ano inicial do mandato, sendo impedido de ocupar as funções 48 



o representante do Poder Executivo”. Ele explicou que, para driblar a tradição da 1ª reunião 49 

do conselho acontecer no mês de fevereiro e, fazendo o acréscimo relatado, consegue-se 50 

deixar a tarefa a quem é sujeito de direito a convocar os conselheiros para a reunião ordi-51 

nária no mês de janeiro – apenas no início de cada mandato –, para a escolha da presidên-52 

cia. Desta maneira, proporciona-se as condições jurídicas ao novo presidente para fazer a 53 

validação do 6º bimestre de 2022. Ele acredita que consegue-se definir a questão, ter se-54 

gurança jurídica e não depender de outras pessoas. Disse que considerou importante fazer 55 

a apresentação mesmo não podendo deliberar sobre o assunto e abriu para as considera-56 

ções. Não havendo manifestações dos conselheiros, o presidente solicitou à servidora de 57 

apoio, a sua opinião. Ela falou que não sabe se realmente é necessário realizar o acréscimo 58 

no Regimento Interno, considerando que já está posto que a cada quatro (4) anos deve-se 59 

iniciar um novo mandato, e, diante disso, já estão implícitas todas as providências a serem 60 

tomadas. Ademais, dependerá da concordância dos conselheiros. Ato contínuo, o presi-61 

dente respondeu que pensa existir uma questão nas tradições de funcionamento que impli-62 

cam na 1ª reunião anual acontecer em fevereiro. Como muitas mudanças estão aconte-63 

cendo na administração pública, ele teme deixar as diligências na mão de terceiros. A partir 64 

do momento que algo está normatizado, ele crê que tem-se a tranquilidade para se fazer a 65 

convocação e uma reunião rápida para a realização, unicamente, da eleição da presidência 66 

do conselho. Ele também revelou se preocupar em ler algum comentário a respeito deste 67 

tema sobre uma possível omissão deste mandato no que tange deixar a questão de forma 68 

clara quando teve-se a oportunidade de mudar o Regimento Interno. Quanto à nova altera-69 

ção, ele explicou que ela seria focada no Art.13 e sairia como uma 2ª republicação no DOM 70 

com todas as explicações necessárias. Por último, ele reiterou que colocará como ponto de 71 

pauta da próxima reunião ordinária para a deliberação que deverá ter quórum qualificado 72 

porque considera extremamente importante este ponto e para evitar qualquer tipo de san-73 

ção ao município. Logo após, a Conselheira Maria Helena Schmitz de Castro disse que 74 

concordava com a fala do presidente e achava que deveria ser passado aos demais con-75 

selheiros para a análise e posterior aprovação. Sem demora, o Presidente Marcus Vinícius 76 

Lindenberg Fróes agradeceu pelo comprometimento dos conselheiros e às dezenove horas 77 

e cinco minutos (19h05min) deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Vanessa Márcia 78 

da Cunha, servidora de apoio ao CACS FUNDEB/BH, redigi a presente ata. 79 


