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REGISTRO DA ASSEMBLEIA DE PAIS DE ALUNOS
DE 29 DE SETEMBRO DE 2020

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 29 de setembro de 2020, no endereço eletrônico
previsto em convocação cuja ferramenta virtual utilizada foi Google Meet, às dezenove
horas (19h), iniciou-se o processo eletivo dos representantes dos pais de alunos das
unidades municipais de educação – para as vagas de titular (1) e suplente (1) –, a fim de
proceder à recomposição 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
2019-2021. Estiveram presentes pais de alunos das escolas municipais, servidores
municipais, a presidente, o vice-presidente, alguns conselheiros do CACS FUNDEB/BH e
a secretária executiva, conforme lista de presença anexa. A Presidente Maria do Carmo da
S. G. de Oliveira e Sousa iniciou a sessão cumprimentando a todos e solicitando
autorização para a gravação da reunião. O registro da autorização foi feito no chat. Em
seguida, explanou sobre o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB/BH, ressaltando sua finalidade específica, atribuições, deveres dos membros e
funcionamento. Informou que todos os conselheiros (titulares e suplentes) podem participar
das sessões plenárias. Depois, a palavra foi passada ao vice-presidente Joaquim Calixto
Filho que enfatizou a importância deste conselho e da participação dos pais. Após a
apresentação, foi aberto o debate para os questionamentos e os esclarecimentos.
Posteriormente, para a definição da metodologia de votação foi proposto: a) um momento
de votação, sendo que o candidato mais votado seria o titular e o segundo candidato mais
votado seria o suplente; b) dois momentos de votação, sendo o primeiro para a eleição do
titular e o segundo, para a eleição do suplente. Perguntou-se a cada um dos presentes o
seu voto e definiu-se, por unanimidade, por um momento de votação. Abriu-se para a livre
manifestação de interesse por parte dos pais de estudantes, os quais um a um, se
apresentou, relatando sua motivação para se integrar ao Conselho. Logo após, deu-se a
votação, tendo-se os seguintes candidatos inscritos: José Geraldo Castro – 6 votos;
Elisângela Lúcia da Cunha de Carvalho – 6 votos; Bárbara Campos – 1 voto e Rodrigo
Marçal dos Santos – 4 votos. Perguntou-se quem se interessaria em ocupar a vaga de
titular e houve consenso entre os participantes, obtendo-se o seguinte resultado: TITULAR:
Elisângela Lúcia da Cunha de Carvalho; SUPLENTE: José Geraldo Castro. A Presidente
agradeceu a todos e encerrou a reunião às vinte horas e cinquenta e dois minutos
(20h52min). Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha, Secretária Executiva do CACS
FUNDEB, redigi a presente ata.

