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REGISTRO DA ASSEMBLEIA DE PAIS DE ALUNOS

FUNDEB

09 DE MARÇO DE 2019

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 9 de março de 2019,
reunidos na Plenária do Conselho Municipal de Educação, 1º andar, sala 109
do prédio do CEPAVV, às dez horas (10h), iniciou-se o processo eletivo dos
representantes dos pais de alunos das unidades municipais de educação –
para as vagas de titular (2) 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 pais de alunos das escolas
municipais, 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 ouvindo manifestação do grupo
sobre eleição democrática. Houve um questionamento sobre a ampla
divulgação desta eleição na rede municipal, considerando que o grupo
presente, pais representantes dos colegiados das escolas da rede municipal de
educação de Belo Horizonte, seria um grupo restrito para participação da
referida eleição. O presidente explicou que houve uma reestruturação nos
registros de conselheiros no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- FNDE, em mandato anterior, devido à representação do poder legislativo,
resultando em descompasso/diferença de período registrado de mandato com
o período de mandato real. Falou que o novo mandato deverá se debruçar para
solucionar este problema, mas informou que não gerou impacto na prestação
de contas do município e na emissão de pareceres. Complementou dizendo
sobre a necessidade de recomposição de conselheiros, considerando que o
mandato venceu em fevereiro, não havendo assim, tempo hábil para nova
chamada de pais. Declarou que este grupo de pais é composto por pessoas
interessadas, representativo e qualificado para fazer o acompanhamento deste
Conselho, considerando que foi eleito nas regionais. Após os esclarecimentos,
perguntou se concordariam em realizar esta eleição e se haviam interessados
nesta representação, no que todos concordaram. Em seguida, explanou sobre

o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB/BH,
ressaltando sua base legal, finalidade específica, atribuições, composição,
deveres dos membros e funcionamento, enfatizando a importância deste
conselho. Informou que todos os conselheiros (titulares e suplentes) podem
participar das sessões plenárias e que a nova formação elegerá seu
presidente, responsável pela condução dos trabalhos. Propôs dois momentos
de votação sendo o primeiro para eleição dos titulares e o segundo para
eleição dos suplentes. Perguntou quem se interessaria e houve consenso entre
os participantes obtendo-se o seguinte resultado: TITULARES: Juliana de
Jesus Salgado e Luana Maria Barbosa Pinto; SUPLENTES: Ana Maria Micaela
Miranda M. Rocha e Carmelita Canazart Gomes. Havendo necessidade,
Senhorinha Alves Nunes se colocou à disposição deste Conselho. O presidente
agradeceu a todos e encerrou a reunião às dez horas e trinta minutos
(10h30min).

