
Ata da Posse  Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação – FUNDEB- BH.
Atendendo ao disposto  na Lei nº 9.671, de 30 de dezembro de 2008, e no Decreto nº
13.496, de 30 de janeiro de 2009,   em  14 /03/2017,  reunidos no auditório do 1º
andar do prédio da CEPAV, as 19:00, deu-se inicio a cerimônia de posse dos novos
conselheiros  do   Conselho  Municipal  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação – FUNDEB- BH, para a gestão 2017 /2018. Compuseram
a  mesa  de  abertura  da  cerimonia  de  posse,  a  secretária  municipal  de  educação,
Professora  Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben e o presidente do conselho
Municipal  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do  Fundo  de  Manutenção  e
Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da
Educação – FUNDEB- BH – gestão de 18 de fevereiro de 2015 à 18 de fevereiro de
2017, representante dos pais de alunos, professor Willian Fernandes Boterri. Iniciada
a  fala  das  autoridades,  Willian  Boterri,  registrou  que  no  mandato  que  se  finda,
organizou a prestação de contas da aplicação dos recursos repassados, as quais foram
devidamente  enviadas ao TCE- MG. Willian agradeceu o apoio recebido em sua
gestão.  Ressaltou  as   características  e  objetivos  do  fundo,  sua  base  legal,
composição,  critérios para a definição dos membros,  impedimentos,  enfatizando a
importância  do  conselho  e  a  rica  experiencia  de  participação  deste  espaço  de
cidadania e responsabilidade com a valorização e avanço da educação. Enfatiza que
deixa  hoje  toda  uma  estrutura  física  e  documental  em  arquivo  específico  do
FUNDEB-BH.   Wiliian se coloca a disposição para novas informações .  Willian
frisou a  grande importância de neste  momento de posse  do novo mandato, poder
contar com a presença e apoio da secretária de educação, Professora Ângela Dalben,
o que demonstra o respeito e valorização do trabalho dos conselheiros. A secretária de
educação professora Angela Dalben, em seu pronunciamento, manifestou a alegria
em  participar  da  cerimonia  de  posse  do  conselho,  sinalizando  a  grande
responsabilidade  do  conselho  no  processo  de  construção  de  uma  educação  de
qualidade.  Ângela  agradeceu  a  todos  os  conselheiros  do mandato  que  se  finda  e
parabenizou a todos os novos conselheiros,  salientando a importância do FUNDEB,
enquanto politica pública de financiamento da educação. Se colocou a disposição no
fortalecimento dos instrumentos de controle social. Desejou a todos os conselheiros
um mandato promissor. Após as manifestações das autoridades, deu-se inicio à posse
dos  novos  conselheiros  para  a  gestão  2017/2018.  Designados  para  integrar  o
Conselho  Municipal  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do  Fundo  de
Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, para cumprir um mandato de 2 (dois) anos,
conforme  PORTARIA Nº  7.149,  DE  24  DE  FEVEREIRO  DE  2017,  estiveram
presentes  os  conselheiros:  Natália  Raquel  Ribeiro  Araújo,  titular,  e  Alexandro  da
Silva Gomes, suplente; e Omar Pinto Domingos, titular, representantes do executivo
municipal. Luiz Gonzaga da Rocha, titular, e Katia Cristina Varme Dias, suplente,
representantes dos Diretores das Escolas Municipais; Viviane Gonçalves Rodrigues,
titular, e Glaison de Moura, suplente, representantes dos auxiliares de Secretaria, de



Biblioteca,  de  Escola  e  demais  servidores  de  apoio  técnico-administrativo  das
unidades municipais de educação; Giovanni Bassane Ramos, titular, e Daniella Silva
Ribeiro, suplente;Iara Fernanda Balbino, titular, e Rúbia Antunes Cerqueira, suplente;
representantes dos pais de alunos das unidades municipais de educação. Aline Alves
Pereira, titular, e Yuri dos Santos Silva, suplente;Gustavo Vitorino Santiago, titular, e
Junior Alves Caboclo, suplente. representantes de estudantes das unidades municipais
de educação: Wandson Antônio Silva Mourão, titular, e Carolina Azevedo Moreira,
suplente,  representantes  do  Conselho  Municipal  de  Educação;  A  posse  dos
conselheiros  foi  firmada  pela  secretária  Ângela  Dalben,  agradecendo  a  todos  os
novos  conselheiros, na certeza da excelência do mandato que se inicia. Cada novo
conselheiro,  titular  e  suplente  ao  serem  chamados,  se  dirigiram  à   frente  e
posteriormente  registramos  o  momento  com  fotos.  A  cerimonia  de  posse  dos
conselheiros do FUNDEB -BH,  foi encerrada as 20:15hs, dando início a primeira
reunião do novo mandato.  Os conselheiros deram inicio a reunião que teve como
pauta  a  eleição  do  novo  presidente  do  conselho.  Se  colocaram  a  disposição  do
conselho  para  assumirem  o  cargo  de  presidente  os  seguintes  conselheiros:  Luiz
Gonzaga da Rocha, Wandson Antônio Silva Mourão e Gustavo Vitorino Santiago. Os
candidatos  se  apresentaram,  enfatizando  sua  experiencia  e  motivações  para  o
exercício do mandato  como presidente.  Foram eleitores  do processo  os  seguintes
conselheiros titulares: Natália, Omar, Luiz, Viviane, Giovane, Iara , Aline, Gustavo,
Wandson.  Na  contabilização  dos  votos  obtivemos  o  seguinte  resultado:   Luiz  (6
votos); Wandson (2 votos) e Gustavo (1 Voto). Portanto, assumiu como presidente do
conselho do FUNDEB-BH o conselheiro   Luiz  Gonzaga da  Rocha e  como vice-
presidente  o  conselheiro   Wandson  Antônio  Silva  Mourão.  Por  sugestão  da
conselheira Natália, o conselheiro Gustavo Vitorino Santiago, atuará diretamente no
apoio as acoes executivas do conselho. As 21:50 encerramos a  primeira reunião de
eleição do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos
Profissionais da Educação – FUNDEB- BH, deixando agendada a próxima reunião
para o dia 18 de abril, às 18:30 hs.
Belo Horizonte, 14 de março de 2017


