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REGISTRO  DA  ASSEMBLEIA  DE  PAIS  DE  ALUNOS  E
ESTUDANTES DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

Atendendo ao disposto na Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, no Decreto
Federal nº 10.656, de 22 de março de 2021, e na Lei Municipal nº 11.304, de 9 de agosto
de 2021, em 15 de dezembro de 2022, instalou-se em plataforma virtual, às dezenove ho-
ras e quinze minutos (19h15min), o processo eletivo dos pais de alunos e dos estudantes
das unidades municipais de educação, para as vagas de titular (2) e de suplente (2), no
intuito de proceder à composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle
Social (CACS) do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação no município de Belo Horizonte – FUNDEB/
BH, mandato 2023-2026. Estiveram presentes pais de alunos e estudantes das unidades
municipais de educação, professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o Presi-
dente e a servidora de apoio ao CACS FUNDEB/BH, conforme lista de presença anexa. O
Presidente Marcus Vinícius Lindenberg Fróes iniciou a reunião explicando que houve a
publicação no Diário Oficial do Município (DOM) e a divulgação através dos e-mail das es-
colas da rede municipal do processo eletivo para a escolha dos segmentos Pais de alunos
e Estudantes das unidades municipais de educação. Em seguida, o presidente se apre-
sentou e esclareceu que o atual mandato finaliza-se em 31 de dezembro de 2022. Ele re-
latou que, pela segunda vez, tentaria eleger estes importantes segmentos, uma vez que a
educação é voltada para os alunos e que, por esse motivo, a representação no conselho
é necessária e importante. Também informou que a primeira missão enquanto conselhei-
ras ocorreria em janeiro de 2023 e seria a escolha dos próximos presidente e vice-presi -
dente.  E salientou que,  para  além dos números e valores relatados nas reuniões do
CACS FUNDEB, é importante ter sempre curiosidade e interesse nos temas tratados nes-
te conselho, parabenizando-as pela presença. Ato contínuo, fez uma breve apresentação
do CACS FUNDEB no que tange as suas responsabilidades e competências e iniciou o
processo eletivo do segmento Pais de alunos das unidades municipais de educação soli -
citando uma breve apresentação das candidatas. Logo depois das apresentações, o pre-
sidente informou que estão impedidos de participar do processo eleitoral os pais que exer-
çam cargos ou funções públicas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal ou
que prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo Municipal e perguntou
se as interessadas encaixavam-se em alguma das situações relatadas. Sem impedimen-
tos das presentes, ele comunicou que as candidatas estavam eleitas. Assim, obteve-se o
seguinte resultado: TITULARES: Lilian da Silva Gomes e Renata Campos Miranda Bra-
gança, SUPLENTE: Gleiciane Santos Pereira. Sem demora, iniciou-se a eleição do seg-
mento Estudantes das unidades municipais de educação e as alunas presentes se apre-
sentaram. Logo após, o presidente explicou sobre a titularidade e a suplência para a es-
colha das candidatas e parabenizou-as pela intenção e disposição no que diz respeito a
participação no conselho. Após consenso entre as candidatas, obteve-se o seguinte resul-
tado: TITULARES: Maria das Graças Moreira e Maria Cristina dos Santos; SUPLENTES:
Maria da Penha Souza Costa e Sônia Luís da Silva. Em seguida, a servidora de apoio
passou algumas informações, a saber: a) data e horário de funcionamento do conselho, b)
necessidade de fornecimento de alguns dados pessoais para a realização de cadastro no
conselho e no FNDE, c) meios de comunicação no conselho (e-mail e grupo de  What-
sApp) e d) aviso de envio do calendário de reuniões e do Regimento Interno do CACS
FUNDEB para o conhecimento,  nos próximos dias.  Para finalizar,  a  servidora deu as
boas-vindas às novas conselheiras e o presidente desejou felicidade e sucesso no traba-
lho e um excelente fim de ano a todos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Marcus
Vinícius Lindenberg Fróes agradeceu a todos e encerrou a reunião às vinte horas e quatro



minutos (20h04min). Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, servidora de apoio ao
CACS FUNDEB, redigi a presente ata.


