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Atendendo ao disposto na Lei Municipal nº 9.617 de 30 de dezembro de 2008,

e no Decreto nº 13.496 de 30 de janeiro de 2009, em 12 de março de 2019,

reunidos na Plenária do Conselho Municipal de Educação, 1º andar, sala 109

do prédio do CEPAVV, às dezenove horas e dez minutos (19h10min), iniciou-se

o processo eletivo dos representantes dos estudantes das unidades municipais

de educação – para as vagas de titular (1) e suplente (2) -, a fim de proceder à

composição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaçõ Básica e de Valorização

dos Profissionais da Educação no município de Belo Horizonte – FUNDEB/BH,

mandato 2019-2021. Estiveram presentes estudantes das unidades municipais

de  educação,  o  presidente  do  Conselho  do  FUNDEB/BH  e  a  secretária

executiva, conforme lista de presença anexa. O presidente Wandson Antônio

Silva Mourão iniciou a reunião se apresentando e solicitou que os estudantes

fizessem o  mesmo.  Em seguida,  explanou  sobre  o  Conselho  Municipal  de

Acompanhamento  e  Controle  Social  do  FUNDEB/BH,  ressaltando  as

atribuições,  a  composição,  os  deveres  dos  membros,  o  funcionamento,  os

critérios  para  a  definição  dos  membros  e  os  impedimentos  enfatizando  a

importância deste conselho.  Após a apresentação, foi  aberto o debate para

questionamentos  e  esclarecimentos. Em  seguida,  deu-se  início  à  eleição,

estabelecendo-se que o mais votado seria o titular e que os demais seriam

suplentes.  Abriu-se  para  a  livre  manifestação  de  interesse  por  parte  dos

estudantes, os quais um a um, se apresentou, relatando sua motivação para se

integrar  ao  Conselho.  Logo  após,  deu-se  a  votação  tendo  os  seguintes

candidatos inscritos das unidades municipais de educação: Gustavo Henrique

R. de Moura Santos - 6 votos, Marcelo Durães Barreto - 5 votos, Taiane Pereira

Martins  –  1  voto  e  Lilia  Kellly  dos  Santos  –  0  voto.  Obteve-se  o  seguinte

resultado:  TITULAR:  Gustavo  Henrique  R.  de  Moura  Santos;  SUPLENTES:

Marcelo Durães Barreto e Taiane Pereira Martins. O presidente agradeceu a

presença de todos e encerrou a reunião às dezenove horas e quarenta e cinco

minutos (19h45min).


