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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA 
ORDINÁRIA DE 10 DE JANEIRO DE 2023

Aos dez (10) dias do mês de janeiro de 2023, às dezoito horas e trinta e oito minutos (18h38min),
instalou-se em plataforma virtual a reunião ordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle
social (CACS) do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação no município de Belo Horizonte – FUNDEB/BH, com pauta única, a
saber: Eleição da Presidência do CACS-FUNDEB, observado o art. 13 do Regimento Interno. A
reunião contou com a presença dos seguintes Conselheiros: Guilherme H. Gomes  Lacerda,
Isabela Linhares Stangherlin, Kelson Damasceno, Lilian da Silva Gomes, Maria da Penha Souza
Costa, Mirna de Paula Gonçalves, Renata Campos Miranda Bragança, Sônia Luís da Silva,
Valéria Gomes da Silva, Wandson Antônio Silva Mourão. Contou-se, ainda, com a presença do
servidor em substituição ao apoio ao CACS-FUNNDEB/BH, Alexander Corradi, atualmente
secretário executivo do CME/BH. Confirmado o quórum deliberativo nos termos do regimento
interno, o servidor em apoio cumprimentou a todos, teceu as considerações iniciais referentes à
eleição para o cargo de Presidente e Vice-presidente e passou a condução dos trabalhos ao
Conselheiro Wandson Antônio Silva Mourão. Ato contínuo, o mencionado Conselheiro questionou
aos participantes quanto ao interesse em concorrer aos cargos supramencionados. Ademais,
salienta-se que o próprio Conselheiro em destaque manifestou interesse em concorrer, seguido
pela Conselheira Mirna de Paula Gonçalves. Nenhum outro Conselheiro Titular manifestou
interesse em concorrer aos cargos. Neste cenário, houve acordo entre os dois concorrentes na
formação de uma chapa, onde constou o Conselheiro Wandson Antônio Silva Mourão, para o
cargo de Presidente e a Conselheira Mirna de Paula Gonçalves, para o cargo de Vice-Presidente
do CACS-FUNDEB. Levado à votação, a composição foi aprovada à unanimidade. Eleitos, os
Conselheiros agradeceram a confiança de todas e todos e se colocaram à disposição para
exercer o regular mandato 2023-2026. Por fim, o Presidente eleito do CACS-FUNDEB,
Conselheiro Wandson Antônio Silva Mourão, agrecedeu a todos os Conselheiros e às dezenove
horas e seis minutos (19h6min) deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Alexander Corradi,
secretário executivo do CME/BH, em substituição ao apoio do CACS-FUNDEB, redigi a presente
ata.


