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FUNDEB Nº 60 

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DE 4 DE OUTUBRO DE 2022 

Aos quatro (4) dias do mês de outubro de 2022, às dezoito horas e trinta e três minutos 1 

(18h33min), instalou-se em plataforma virtual a reunião ordinária do Conselho de Acompa-2 

nhamento e Controle Social (CACS ) do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e 3 

de Valorização dos Profissionais da Educação no município de Belo Horizonte – FUN-4 
DEB/BH, com a seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2) Infor-5 

mes gerais; 3) Alteração do Regimento Interno do CACS FUNDEB/BH: reapresentação 6 

das propostas para as deliberações do Pleno; 4) Comentários sobre os assuntos discutidos 7 

na Reunião Extraordinária de 30/9/22; 5) Apresentação das propostas para o funciona-8 

mento do conselho no último trimestre do mandato: processos eletivos, relatório de gestão 9 

e reunião de transição. A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: Cris-10 

tina Vieira Guimarães, Luiz Carlos Bittencourt Silva, Luiz Henrique Borges de Oliveira, Mar-11 

celino Cástulo Martins, Marcus Vinícius Lindenberg Fróes, Maria Helena Schmitz de Castro, 12 

Milton de Souza Júnior e Wagner Alves Pereira. Justificaram suas ausências: Alessandra 13 

Mariza Gomes Guimarães, Cristiane Kataline de Carvalho Fernandes, Elizabeth Raidan, 14 

Geisiele Silva e Maria Cristina Silva. Contou-se, ainda, com a presença da servidora de 15 

apoio ao CACS FUNDEB/BH, Vanessa Márcia da Cunha. O Presidente Marcus Vinícius 16 

Lindenberg Fróes iniciou a assembleia agradecendo a presença e o comprometimento dos 17 

conselheiros no que diz respeito ao horário de início das reuniões. Em seguida, passou-se 18 

ao primeiro ponto da pauta e o presidente perguntou se havia alguma alteração a ser feita 19 

na ata da reunião ordinária anterior (13/9). Não havendo alterações a fazer, a ata foi apro-20 

vada através de registro no chat. Após, o presidente informou que: a) Em 26/9, foi convi-21 

dado a participar do curso ‘Participação e Controle Social em Educação’ realizado pelo 22 

Professor Alexandre Bossi da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas 23 

Gerais. O curso contou com a presença de conselheiros do CACS FUNDEB do Município 24 

de Contagem e nele foram divulgados elementos quanto à importância dos conselhos. Ele 25 

disse que, em virtude da aproximação do término dos mandatos dos conselhos municipais 26 

(dez/22), não seria interessante realizar uma formação neste momento e que o curso será 27 

mais relevante para os novos conselheiros, a partir de 2023. Contou, também, que durante 28 

a reunião foram apresentados problemas vivenciados relativos à formação e à crítica rela-29 

cionada ao engajamento dos membros dos conselhos. Devido ao contexto da Pandemia de 30 

COVID-19 houve a desconexão social das pessoas e as relações nos conselhos ocorreram 31 

praticamente no âmbito virtual. Foram, então, levantados pontos para se pensar coletiva-32 

mente formas para um maior engajamento dos membros que tragam benefícios. O presi-33 

dente também comunicou que no grupo do WhatsApp foi repassada uma coleção de links 34 

referentes à cursos on-line disponíveis, oficiais e com emissão de certificado e, mesmo 35 

estando no final do mandato, convidou os conselheiros a fazer o curso on-line por conside-36 

rar importante os temas relacionados à administração e às finanças públicas. b) Em 28/9, 37 

a convite da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas da Câmara Municipal de Belo 38 

Horizonte, participou da Audiência Pública sobre a Prestação de Contas relacionada ao 2º 39 

quadrimestre de 2022 onde estiveram presentes a Secretária Municipal de Educação, Ân-40 

gela Dalben, o Secretário Municipal Adjunto, Marcos Evangelista Alves e o Diretor de Pla-41 

nejamento, Orçamento e Finanças, Alex Sandro da Silva Gomes. Não houve manifestação 42 

de sua parte naquele momento em que considerou mais importante ouvir e atentar-se às 43 

informações prestadas. Ele anunciou que também recebeu um convite da Comissão de 44 

Orçamento e Finanças Públicas para participar da Audiência Pública referente aos Projetos 45 

de Lei de revisão do Plano Plurianual 2022-2025 e do Orçamento Anual de 2023, em 17/10 46 

e quanto ao assunto, comunicou que já houve a publicação no Diário Oficial do Município 47 

(DOM) e que existem pontos importantes e interessantes considerando este momento re-48 

levante para a manifestação de sugestões. O presidente avalia que o CACS possui esse 49 



papel que vai além do controle e do acompanhamento dos recursos do FUNDEB. c) Ocor-50 

rerá nos dias 23, 25 e 26/11, a X Conferência Municipal de Educação de Belo Horizonte, 51 

importante evento em diversos aspectos para acompanhar as políticas públicas da educa-52 

ção e onde serão eleitos os Conselheiros do Conselho Municipal de Educação de Belo 53 

Horizonte (CME/BH). As nove (9) Pré-Conferências, uma por regional, acontecerão nos 54 

dias 5 e 12/11, encontros em que serão eleitos os delegados participantes da X Conferência 55 

Municipal de Educação. Ele afirmou considerar tanto o CACS FUNDEB quanto o CME/BH 56 

essenciais para a conjugação plural de acompanhamento do rol de políticas públicas edu-57 

cacionais do Município de Belo Horizonte e disse que encaminhará o convite através do 58 

grupo do WhatsApp solicitando ampla divulgação do evento. Quanto ao terceiro ponto da 59 

pauta, primeiramente, o presidente verificou se havia o quórum nos termos do regimento 60 

(2/3) e recapitulou a discussão ocorrida em setembro, isto é, após algumas análises reali-61 

zadas no Regimento Interno ele enxergou a possibilidade de corrigir um “problema crônico” 62 

e de se fazer uma nova redação em três (3) pontos do documento. Inicialmente, para rea-63 

firmar sobre o quórum qualificado, ele leu o Art. 22: “Este Regimento poderá ser alterado 64 

em reunião(ões) ordinária(s) e/ou extraordinária(s) por deliberação de 2/3 (dois terços) dos 65 

membros do Conselho”. Em seguida, passou ao Art. 6º § 3º apresentando a redação origi-66 

nal: “A indicação dos membros do conselho deverá ocorrer em até 20 (vinte) dias antes do 67 

término do mandato dos conselheiros anteriores” e a sua sugestão: “Os processos eletivos 68 

e as demais indicações dos membros do conselho deverão ocorrer em até 20 (vinte) dias 69 

antes do término do mandato dos conselheiros anteriores”. Ele explicou que quando com-70 

para-se as leis municipal e federal verifica-se que na primeira não foi feita a distinção entre 71 

membros indicado e eleito, o que ocorre na lei federal. Ele considerou importante fazer esta 72 

diferenciação no Regimento Interno, ou seja, explicitar os membros que são escolhidos por 73 

processo eletivo e as demais indicações para deixar de forma mais clara o seu conteúdo. 74 

Em seguida, ele leu o Art. 6º § 4º: “Durante o prazo previsto no § 3º deste artigo, os novos 75 

membros deverão se reunir com os conselheiros cujo mandato está se encerrando para 76 

transferência de documentos e informações de interesse do conselho” e a proposta da nova 77 

redação: “Durante o prazo previsto no § 3º deste artigo, os novos membros designados 78 

deverão se reunir, em reunião extraordinária, com os conselheiros cujo mandato está se 79 

encerrando para transferência de documentos e informações de interesse do conselho”. 80 

Ele relatou que na proposição tem-se duas (2) novidades, isto é, a sessão plenária extra-81 

ordinária, evento formal para promover o contato entre os atuais conselheiros e os novos 82 

membros, oficializar e publicizar no DOM o conteúdo discutido na reunião e o vocábulo 83 

‘designado’. Ele também fez menção ao Art. 3º § 5º da Lei Municipal Nº 11.304, de 9 de 84 

agosto de 2021, ou melhor, “Os integrantes do conselho serão designados pelo prefeito” 85 

propondo a reunião após a designação porque somente após a formalidade do ato admi-86 

nistrativo ter-se-á o caráter oficial. Ato contínuo, ele falou que no Art. 7º o problema não foi 87 

observado durante o processo legislativo na Câmara Municipal de Belo Horizonte e que é 88 

um dever corrigi-lo. Ele apresentou o Art. 7º: “O mandato dos membros do CACS-FUNDEB 89 

será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e terá início em 1º 90 

de janeiro do 3º (terceiro) ano de mandato do respectivo titular do Poder Executivo, nos 91 

termos do § 9º do art. 34 da Lei Federal nº 14.113/20. Parágrafo único - O primeiro mandato 92 

dos conselheiros terá vigência de 1º de abril até 31 de dezembro de 2022, em conformidade 93 

com o § 2º do art. 42 da Lei Federal nº 14.113/20” e a seguinte proposta: “Parágrafo único 94 

- O primeiro mandato dos conselheiros terá vigência de 1º de abril de 2021 até 31 de de-95 

zembro de 2022, em conformidade com o § 2º do art. 42 da Lei Federal nº 14.113/20”. Ele 96 

concluiu dizendo que subentende-se no texto original que o mandato iniciou-se em 2022 97 

sendo um erro de redação que deve ser retificado. A seguir, abriu para a discussão e a 98 

elucidação das possíveis dúvidas. O Conselheiro Marcelino Cástulo Martins tomou a pala-99 

vra e afirmou não ter nenhum questionamento considerando pertinentes as sugestões que 100 

dão clareza e segurança a respeito do Art. 7º, mas que tem receio de que possa haver 101 



alguma indagação por parte do governo nas modificações sugeridas no Art. 6º § 3º e § 4º 102 

pelo fato de haver alteração no texto. Porém, considera que uma tentativa deva ser feita e, 103 

havendo uma justificativa, crê que será bem esclarecida. Em resposta, o presidente falou 104 

que foi uma colocação importante porque traz a necessidade de rediscutir o assunto. Ele o 105 

retomou mencionando que no próprio Art. 3º § 5º da Lei Municipal Nº 11.304, de 9 de agosto 106 

de 2021, está posto que “Os integrantes do conselho serão designados pelo prefeito”. Em 107 

contrarresposta, o Conselheiro Marcelino Cástulo Martins alegou acreditar que não haverá 108 

problemas, mas que se preocupa com a inserção no § 3º da expressão “processos eletivos” 109 

para deixar clara a ideia de que existem representantes que serão eleitos e outros indica-110 

dos. Ele explicou que tanto a lei federal quanto a lei municipal usam a palavra ‘indicada’, 111 

mas na lei federal há o detalhamento que não aconteceu na lei municipal. Ainda, o termo 112 

‘indicados’ pressupõe que possam haver processos diferentes para que a indicação acon-113 

teça e esse entendimento pode ser usado para a necessidade de não se fazer o ajuste no 114 

Regimento Interno em função do que a palavra significa tanto na lei federal como na lei 115 

municipal. Ele finalizou dizendo que concorda que o melhor seja esclarecer, mas que tem 116 

que fazer o convencimento para que a alteração seja realizada. Seguidamente, o presidente 117 

explanou que na pirâmide de hierarquia de normas do mundo jurídico as leis federais tem 118 

um nível hierárquico superior às demais quando não é uma lei específica de acordo com a 119 

competência. No caso citado (Art. 6º), ele alegou que houve uma economia textual da lei 120 

municipal (“erro”) e que passou despercebido no processo legislativo. Disse, também, que 121 

a lei foi tramitada de forma rápida e que, por conta disso, problemas aconteceram (a não 122 

qualificação dos membros – indicados e eleitos) e que nada proposto contraria o sentido da 123 

norma, ou seja, a contribuição do novo texto consegue aclarar a interpretação da lei federal. 124 

Após, o Conselheiro Marcelino Cástulo reiterou que os esclarecimentos poderão ser insufi-125 

cientes para a aprovação sem algum questionamento sobre os ajustes, mas que vale a 126 

pena tentar e levantar as justificativas que poderão apontar para a necessidade da altera-127 

ção da legislação. Finalizadas as discussões, em regime de votação, o presidente pergun-128 

tou se os conselheiros aprovavam ou não as alterações sugeridas. As propostas foram 129 

aprovadas por unanimidade e o presidente comunicou que o CACS tomaria as providências 130 

cabíveis no que diz respeito à documentação necessária. Quanto ao quarto ponto da pauta, 131 

o presidente fez breves comentários a respeito da Reunião Extraordinária de 30/9, a saber: 132 

a) Ela ocorreu no formato presencial e discutiu-se a respeito da Prestação de Contas do 4º 133 

bimestre/22. b) Ela contou com a presença do Diretor de Planejamento, Orçamento e Fi-134 

nanças, Alex Sandro da Silva Gomes e da equipe que elaborou o documento. c) Foram 135 

detalhadas as despesas relativas ao 4º bimestre e todas as dúvidas foram esclarecidas 136 

quanto à utilização dos recursos do FUNDEB. d) A ata da reunião será publicada e ao final 137 

dos trabalhos foi feita a aprovação das contas no sistema do Fundo Nacional de Desenvol-138 

vimento da Educação (FNDE). Ele relembrou que o 5º bimestre será analisado no mês de 139 

novembro e que, pelo fato do encerramento deste mandato em 31 de dezembro, a análise 140 

do 6º bimestre ocorrerá no mandato subsequente e será de responsabilidade do próximo 141 

presidente. Diante do exposto, o Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes disse con-142 

siderar a fase de transição entre os mandatos importante para o repasse do máximo pos-143 

sível de informações com o intuito de proporcionar uma tranquilidade no início dos trabalhos 144 

vindouros. Ele lembrou que os conselheiros não podem ser reeleitos e que os novos mem-145 

bros podem nunca ter tido contato com o CACS e que, por conta disso, as informações 146 

serão repassadas com a maior riqueza de detalhes e com bastante serenidade num ato 147 

formal preparado cuidadosamente para tal. Logo depois, o Conselheiro Marcelino Cástulo 148 

Martins reforçou a necessidade de agradecer o empenho feito pela equipe coordenada pelo 149 

supracitado diretor e pela equipe da Secretaria Municipal da Fazenda. Ele disse que foi 150 

importante o afinco empreendido para melhor atender a presidência e ter maior tempo e 151 

tranquilidade para a análise dos dados. Ele contou que neste bimestre o FNDE apresentou 152 

respostas rápidas possibilitando que a declaração fosse preparada pelo sistema – SIOPE 153 



– com dez (10) dias de antecedência e ficasse à disposição para a validação do CACS. De 154 

imediato, o presidente falou que reconheceu o trabalho que continua sendo desenvolvido 155 

com qualidade pela SMED e, em nome da Secretaria Municipal da Fazenda agradeceu 156 

diretamente ao seu representante, o Conselheiro Milton de Souza Júnior. Ele afirmou que 157 

há convergência de interesses no sentido de proporcionar que as políticas públicas sejam 158 

aplicadas ao município e registrou coletivamente o seu agradecimento. Após, quanto ao 159 

quinto ponto da pauta, o presidente propôs uma programação para os três (3) últimos me-160 

ses de mandato, que se segue: a) Ele leu a composição do CACS e ressaltou quais são os 161 

segmentos indicados, isto é, 2 representantes do Poder Executivo, 1 representante do Con-162 

selho Tutelar, 1 representante do CME/BH (os novos membros do CME/BH serão escolhi-163 

dos na X Conferência Municipal de Educação), 1 representante do segmento professores 164 

municipais e 1 representante do segmento Auxiliar Administrativo Educacional recomenda-165 

dos pelo Sind-REDE/BH, ambos escolhidos em assembleia; e os segmentos eleitos, melhor 166 

dizendo, um processo eletivo para a escolha do segmento Pais de alunos das unidades 167 

municipais, uma eleição para a seleção do segmento Estudantes das unidades municipais 168 

(ambos de responsabilidade do CACS), uma ação elegível para a definição de um repre-169 

sentante de Diretores e um procedimento para determinar 2 representantes das Organiza-170 

ções da Sociedade Civil (OSCS), ambos coordenados pela SMED. Ele falou considerar 171 

importante que a finalização de todo o procedimento de composição do CACS ocorra na 172 

primeira semana de dezembro. Disse que a responsabilidade do CACS é elaborar um do-173 

cumento para a SMED encaminhando a organização destas atividades e solicitar ao Sind-174 

REDE/BH a divulgação, a organização e a efetivação das atividades de sua responsabili-175 

dade. Logo após, ele convidou a todos para compor um Grupo de Trabalho (GT) com prazo 176 

até 14/10 para começar as atividades com o objetivo de concretizar os processos eletivos 177 

do Conselho a partir da semana posterior. b) A elaboração do relatório de gestão cuja res-178 

ponsabilidade é da presidência, quer dizer, fazer um relato de todos os feitos realizados 179 

durante o mandato e sugerir ações que considerem importantes para a utilização dos re-180 

cursos do FUNDEB. Ele comentou que percebeu em conversa com várias pessoas na su-181 

pramencionada reunião da Assembleia Legislativa que o CACS é visto como um tribunal 182 

de contas, o que não corresponde à realidade. Ele afirmou que o escopo do relatório não 183 

terá um aspecto de denúncia ou sanção, mas apenas a narração do que foi realizado em 184 

2022 e um resgate do ocorrido em 2021. c) A revisita às escolas para a verificação de 185 

solução aos problemas encontrados. Ele avalia que as visitas foram importantes porque crê 186 

que elas trouxeram informações através de um documento redigido de forma clara corres-187 

pondente à realidade tanto para a SMED quanto para a diretoria responsável. Ele afirmou 188 

o comprometimento da presidência de que todo e qualquer documento elaborado espelhe 189 

a consideração técnica e a decisão do coletivo manifestando novamente o compromisso de 190 

total respeito às decisões tomadas em plenárias desde o início de seu mandato. Ele anun-191 

ciou que redigirá uma minuta que será divulgada e reforçou o convite aos conselheiros para 192 

acompanhá-lo na revisita às escolas para que compartilhem impressões. Sem demora, o 193 

Conselheiro Marcelino Cástulo Martins perguntou se o relatório da primeira visita às escolas 194 

foi enviado à SMED considerando que ele citou uma revisita e o presidente respondeu que 195 

o documento seria enviado no dia seguinte. Ele contou que fez uma revisão no documento 196 

promovendo o foco no caráter técnico e que a revisita ocorrerá, no mínimo, com sessenta 197 

(60) dias de prazo. d) Quanto ao último ato desta presidência – a reunião extraordinária 198 

para a transição de mandatos – ele disse que recuperaria toda a documentação útil para o 199 

início dos trabalhos e sugeriu um momento de formação com o Diretor de Planejamento, 200 

Orçamento e Finanças, Alex Sandro da Silva Gomes, para se ter um começo com uma 201 

apresentação básica, técnica do CACS com um linguajar próprio e matérias afins e, tam-202 

bém, para o encaminhamento dos links de formação. Ele perguntou se era possível execu-203 

tar o calendário ou se poderiam acrescentar algo mais e abriu para os comentários. O Con-204 

selheiro Marcelino Cástulo Martins tomou a palavra e disse que ficou clara a necessidade 205 



do cumprimento das tarefas citadas até o próximo mandato e que o tempo é curto para a 206 

execução de tantas ações, principalmente, dar condições aos próximos conselheiros de 207 

realizarem uma avaliação de contas de um ano inteiro na primeira reunião ordinária, pres-208 

supondo um trabalho de equipe. Ele sugeriu que o GT fosse formado o mais breve possível 209 

para o início dos afazeres. Em relação ao convite ao diretor supracitado, avaliou ser impor-210 

tante contar com a sua expertise nesta estratégia de formação e disse que acredita que os 211 

cursos sugeridos pelo legislativo estadual são interessantes, mas crê que o conselho po-212 

deria produzir algum material de forma didática. Ele presume que, se aprovada a proposta, 213 

será uma tarefa do GT fazer uma apresentação com uma linguagem simples para que o 214 

conteúdo sobre os papéis do conselheiro e do Conselho chegue aos novos membros de 215 

forma esclarecedora e que os entusiasme a participar de uma equipe com tanta responsa-216 

bilidade, melhor dizendo, é preciso fornecer o conhecimento do que é essencial com tran-217 

quilidade para que tenham uma participação efetiva enquanto conselheiros. De imediato, o 218 

presidente agradeceu as contribuições e relembrou que o próximo mandato será longo – 219 

quatro (4) anos – exigindo-se uma dedicação especial quanto à organização da vida privada 220 

para uma participação ativa. Após, o Conselheiro Luiz Henrique Borges de Oliveira pediu a 221 

palavra e disse que há um problema prático quanto ao prazo colocado para a formação do 222 

GT (até 14/10) em função da realidade do funcionário público que na próxima semana não 223 

trabalhará por três (3) dias. Em resposta, o presidente explicou que o prazo é apenas para 224 

a candidatura à participação do GT e não para o início dos trabalhos. Logo depois, o Con-225 

selheiro Luiz Carlos se desculpou pela não efetividade de sua participação devido a uma 226 

jornada extenuante de trabalho ultimamente e expôs as suas dúvidas quanto à divulgação 227 

para a participação do GT e sobre o processo eleitoral. Em resposta, o presidente se dis-228 

ponibilizou a participar de uma reunião on-line ou presencial no Sind-REDE/BH, com ante-229 

cedência, para esclarecimentos e para que o processo seja suave no que tange o aspecto 230 

temporal e com a máxima participação possível. Após, colocou em processo de votação no 231 

chat se os presentes aprovavam ou não o rol de atividades do conselho para o último tri-232 

mestre e a proposta foi aprovada por unanimidade. Às dezenove horas e cinquenta e cinco 233 

minutos (19h55min), o Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes agradeceu a todos e 234 

deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, servidora de 235 

apoio ao CACS FUNDEB/BH, redigi a presente ata. 236 


