
 ATA 

FUNDEB Nº 61 

REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA 
DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022 

Aos oito (8) dias do mês de novembro de 2022, às dezoito horas e trinta e seis minutos 1 

(18h36min), 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 das atas das reuniões anteriores – 5 

ordinária e extraordinária; 2) Informes; 3) Elaboração do Relatório de Gestão, a ser apre-6 

sentado na Plenária Ordinária Final – dezembro/22. A reunião contou com a presença dos 7 
seguintes conselheiros: Alessandra Mariza Gomes Guimarães, Cristiane Kataline de Car-8 

valho Fernandes, Cristina Vieira Guimarães, Joaquim Calixto Filho, Luiz Carlos Bittencourt 9 

Silva, Luiz Henrique Borges de Oliveira, Marcus Vinícius Lindenberg Fróes, Maria Helena 10 

Schmitz de Castro, Milton de Souza Júnior e Wagner Alves Pereira. Justificaram suas au-11 

sências: Maria Cristina da Silva, Elizabeth Raidan e Marcelino Cástulo Martins. Contou-se, 12 

ainda, com a presença da servidora de apoio ao CACS FUNDEB/BH, Vanessa Márcia da 13 

Cunha. O Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes iniciou a assembleia e passou ao 14 

primeiro ponto da pauta perguntando se havia alguma alteração a ser feita nos registros 15 

das reuniões anteriores – ordinária (4/10) e extraordinária (30/9). Não havendo alterações 16 

a fazer, as atas foram aprovadas, uma a uma, através de menção no chat. Logo após, o 17 

presidente passou aos informes e divulgou as atividades realizadas no mês de outubro, a 18 

saber: 1) O Ofício nº28/2022 solicitando a publicação das atas no Diário Oficial do Município 19 

(DOM), conteúdo enviado mensalmente à SMED. 2) O Ofício nº29/2022 referente à eleição 20 

e à indicação dos novos conselheiros do mandato 2023-2026, encaminhado à SMED. Jus-21 

tificando a realização de uma alteração no procedimento usual, o presidente relembrou as 22 

suplências surgidas no ano corrente no que diz respeito ao segmento estudantes das uni-23 

dades municipais de educação em que, diante de esforço, conseguiu-se eleger um único 24 

aluno com a intenção de participar do conselho e cujo comparecimento se deu em apenas 25 

uma reunião. Ele afirmou que, politicamente, as suplências nos segmentos dos estudantes 26 

e dos pais não é interessante para o CACS porque a educação é voltada para os alunos e, 27 

por conseguinte, para as suas famílias. Ele pontuou que é desrespeitoso quando não se 28 

tem as representações nesses segmentos e, devido às limitações administrativas do Con-29 

selho (dependência “umbilical” com a SMED) considerou temerário conduzir um processo 30 

eletivo tendo como principal ator o conselho. Desta forma, ele explicou que incluiu a SMED 31 

nesta ação pedindo que ela coordenasse tais processos. Comunicou, também, que no ci-32 

tado ofício colocou-se à disposição para cooperar e participar das atividades como presi-33 

dente do CACS FUNDEB, mas que não obteve resposta até aquele momento. Ele esclare-34 

ceu que existe uma data limite – 3/12 – para que a designação dos novos conselheiros 35 

esteja publicada no DOM e recordou que há um prazo de até 20 dias antes do fim do atual 36 

mandato para a realização da transição. Afirmou que é essencial que a designação acon-37 

teça e, posteriormente, a transição, para que seja efetivado o encaminhamento dos docu-38 

mentos; em outras palavras, há a dependência da realização das ações requisitadas à 39 

SMED. Ele exibiu o ofício (enviado em 19/10) requerendo a condução de todos os procedi-40 

mentos (processos eletivos e indicações) referente aos pais dos alunos e aos estudantes 41 

das unidades municipais de educação, aos diretores das escolas municipais, às organiza-42 

ções da sociedade civil – novo segmento do próximo mandato –, ao Poder Executivo Mu-43 

nicipal, ao Conselho Tutelar, ao Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte 44 

(CME/BH). Por fim, ele lembrou que os conselheiros do CME/BH serão eleitos na X Confe-45 

rência Municipal de Educação que acontecerá no final do mês de novembro e disse que 46 

reiteraria o ofício para não haver nenhum prejuízo ao próximo mandato. 3) O Ofício 47 



nº30/2022 enviado ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Munici-48 

pal de Belo Horizonte (Sind-REDE/BH), responsável pelo processo eletivo dos represen-49 

tantes dos professores municipais das unidades municipais de educação e dos Assistentes 50 

Administrativos Educacionais, procedimentos estes que devem ocorrer até 28/11. Ele agra-51 

deceu ao Diretor do Sind-REDE/BH e Conselheiro Luiz Carlos Bittencourt Silva, represen-52 

tante dos professores municipais no CACS pela especial atenção quanto à divulgação e 53 

publicidade da eleição dos Conselheiros do FUNDEB no Boletim da Plenária de Represen-54 

tantes dos Trabalhadores em Educação, publicado em 20/10/22. Ele lembrou que para o 55 

CACS é importante a questão da representatividade e que todos os segmentos estejam 56 

presentes no momento da transição. Não sendo possível esta condição, ele afirmou que a 57 

transição ocorrerá com as pessoas eleitas e designadas. Por fim, recordou que, segundo 58 

alteração realizada recentemente no Regimento Interno, para a participação do momento 59 

de transição, os membros devem ser designados, circunstância que considera trazer segu-60 

rança jurídica. 4) O Ofício nº 31/2022 enviado à SMED solicitando a republicação do Regi-61 

mento Interno, cuja publicidade se deu em 25/10, no DOM. 5) O Ofício nº 32/2022 referente 62 

ao relatório de visitação às nove (9) escolas municipais onde fez-se uma vistoria aos equi-63 

pamentos eletrônicos adquiridos com os recursos do FUNDEB, encaminhado à SMED. Ele 64 

informou que no supracitado documento foi mencionado que haveria um retorno às escolas 65 

(revisita) no intuito de verificar se os problemas foram solucionados e revelou que tinha 66 

expectativa de receber um ofício da SMED solicitando uma reunião ou maiores informações 67 

sobre o assunto, o que não ocorreu até aquele momento. De qualquer modo, ele comunicou 68 

que a revisitação aconteceria nas duas (2) primeiras semanas do mês de dezembro e re-69 

lembrou que todos os documentos do conselho – elaborados e recebidos – encontram-se 70 

disponibilizados para a consulta no Drive (pasta CACS FUNDEB 2022). Em seguida, o pre-71 

sidente passou ao terceiro ponto da pauta – Relatório de Gestão – e anunciou que esse 72 

documento é importante porque consolidaria as atividades do conselho no ano de 2022 e 73 

que seria enviado aos órgãos de controle externo. Ele explicou que existe um arcabouço 74 

jurídico que permite este encaminhamento e é extremamente importante para a adminis-75 

tração pública ética e voltada para a publicidade. Informou que o enviaria para: o Tribunal 76 

de Contas da União (TCU), a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), a Procuradoria-77 

Geral do Município (PGM), o Gabinete do Prefeito e a Secretaria Municipal de Educação. 78 

Ele convidou a todos para a análise do documento que deve representar o trabalho coletivo 79 

e disse que tal registro será apresentado na última reunião do ano que acontecerá presen-80 

cialmente na SMED. Ele também revelou querer que este momento importante de encontro 81 

presencial tenha um caráter de celebração para que o mandato seja concluído com um 82 

clima positivo e de festa. Logo após, o Conselheiro Luiz Henrique Borges de Oliveira co-83 

municou que encontra-se no CACS FUNDEB como representante dos diretores das esco-84 

las municipais e que foi convidado pela Secretária Municipal de Educação a assumir o cargo 85 

de gerente na Gerência de Suprimentos e Serviços (GSUPS). Aceitando a atribuição, não 86 

mais será diretor escolar e, consequentemente, não poderá participar do conselho. Ele 87 

disse que socializou a informação em respeito a todos e que pedirá para participar do início 88 

da reunião do próximo mês apenas para os devidos agradecimentos. Sem demora, o pre-89 

sidente agradeceu pelo compartilhamento da notícia e, em nome do conselho, emitiu os 90 

votos de sucesso no trabalho. Em seguida, o Conselheiro Joaquim Calixto Filho pediu a 91 

palavra e manifestou a sua tristeza e angústia a respeito da Pré-Conferência Municipal de 92 

Educação que ocorreu na Escola Municipal Hugo Werneck, no dia 5/11. Segundo ele, não 93 

houve o comparecimento de nenhum pai e de nenhum estudante, havendo a participação 94 

apenas dos trabalhadores da educação. Ele reiterou o seu descontentamento e a sua con-95 

testação quanto à exclusão dos pais de alunos na Pré-Conferência Regional Oeste porque 96 

tal fato o deixou abatido, tendo em vista que considera a participação muito importante 97 

neste evento onde os protagonistas da educação – os pais e os estudantes –, foram exclu-98 

ídos. Em resposta, o presidente falou que registrou o protesto legítimo do problema ocorrido 99 



na Regional Oeste e o convidou a participar da X Conferência Municipal de Educação. Ato 100 

contínuo, o Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes agradeceu pelo comprometi-101 

mento dos conselheiros e às dezenove horas e dezessete minutos (19h17min) deu por 102 

encerrada a reunião. Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, servidora de apoio ao 103 

CACS FUNDEB/BH, redigi a presente ata. 104 


