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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
DE 8 DE SETEMBRO DE 2020

Aos 8 (oito) dias do mês de setembro de 2020, às 18 (dezoito) horas e 32 (trinta e dois)
minutos, instalou-se a reunião ordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - CACS FUNDEB/BH, com a
seguinte pauta: 1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior; 2) Informes; 3) Mudanças
da legislação do Fundeb; 4) Recomposição do segmento Pais de alunos. A reunião contou
com a presença dos seguintes conselheiros: Omar Pinto Domingos, Luciane Fátima Senra
Soares, Marcelino Cástulo Martins, Maria do Carmo da S. G. de Oliveira e Sousa, Mônica
de Fátima Diniz Hamdan, Marcus Vinícius L. Fróes, Jacinta Gomes da Silva Braga, Joaquim
Calixto Filho e Viviane Gonçalves Rodrigues. Os conselheiros Alex Sandro da Silva Gomes,
Maria Cristina Silva, Juliana de Jesus Salgado, Ana Maria Micaela M.M. Rocha e Álida
Maria de Jesus Costa justificaram suas ausências. Contou-se, ainda, com as presenças de
Luiz Gonzaga da Rocha, como convidado e Vanessa Márcia da Cunha, como Secretária
Executiva. A Presidente Maria do Carmo da S. G. de Oliveira e Sousa iniciou a sessão
plenária comunicando que devido a um imprevisto, o conselheiro Alex Sandro da Silva
Gomes não participaria desta reunião. Diante do exposto, e para não aguardarem até a
próxima sessão no mês seguinte, foi proposta uma reunião extraordinária cuja pauta seria
a apresentação das mudanças da legislação do Fundeb. A Presidente, então, pediu que os
presentes registrassem no chat se teriam disponibilidade ou não para participarem de uma
reunião extraordinária. Foi proposto, também, a determinação de algumas opções de datas
para ter-se como referência. Em seguida, passou-se para o primeiro ponto da pauta e a
Presidente perguntou se havia alguma alteração a ser feita na ata. Foi informado que
algumas alterações foram solicitadas via e-mail. Elas foram lidas, suas explicações dadas
e, após a conferência, a ata foi aprovada. O registro da aprovação foi realizado no chat.
Logo depois, passou-se para o quarto ponto da pauta e a palavra para o conselheiro
Joaquim Calixto Filho. Ele informou que: a) no Conselho Municipal de Educação de Belo
Horizonte (CME/BH) também há a necessidade de reposição do segmento Pais de alunos;
b) o e-mail do Fundeb foi colocado à disposição para inscrições de pais interessados em
participar do processo eleitoral para a recomposição deste segmento; c) solicitou à Neuma
Rodrigues (participante de uma Associação de Pais), ao Helder de Paula (grupo de pais do
Conselho de Alimentação Escolar - CAE) e à Poly do Amaral (grupo de mães), a divulgação
sobre a vacância desse segmento no CACS Fundeb; d) perguntou à conselheira Ana Maria
Micaela M.M. Rocha, representante deste segmento neste Conselho, se houve alguma
comunicação com os pais de alunos da escola em que ela trabalha; e) até o momento,
somente dois pais foram inscritos no e-mail deste Conselho e que a proposta é que se
tenha um grande número de pais registrados neste e-mail para que haja uma discussão
mais ampla e a marcação da data da eleição; f) vai tentar novamente com as pessoas já
referenciadas a divulgação da necessidade de participação de pais neste Conselho. Ele
disse que os pais já tem uma cultura de não participação em Conselhos e que com a
pandemia é preciso aguardar, entende que com essa cultura leva-se um tempo maior para
que as pessoas compreendam qual a sua posição nos Conselhos e que elas podem
participar. Falou que quando houver um determinado número de pais marcariam a data do
encontro virtual. A Presidente disse que acha o trabalho feito pelo conselheiro importante e
pediu que ele continuasse com ele. Foi comentado sobre o conhecimento de interesse por
parte de algumas pessoas para esta recomposição e foi solicitado o contato com elas. Foi
sugerido que: a) um comunicado sobre a necessidade de recomposição do CACS Fundeb
fosse feito através do Diário Oficial do Município, para dar formalidade a esta eleição; b)
um e-mail fosse enviado para os colegiados, via direção das escolas, informando da
necessidade de participação dos pais neste Conselho, para ampliar a possibilidade de
participação de mais pais e para agregar à proposta já citada. A Presidente referendou o
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envio do e-mail com a data da eleição e com o link para as escolas encaminharem aos
colegiados e à comunidade escolar para dar publicidade à assembleia e comentou sobre a
necessidade de se garantir a participação dos pais no Conselho e não apenas no processo
eleitoral. Foi mencionado que a gestão democrática começava no Fundeb - com a gestão
e a transparência - e que a ideia dada sobre os colegiados havia sido excelente; seria,
então, repassada ao CME/BH para que houvesse um maior envolvimento da comunidade
escolar. Em seguida, conversou-se sobre a reunião extraordinária estabelecendo-se que,
prioritariamente, a possível data seria numa terça-feira. Foi proposto o seguinte
encaminhamento: 1) respostas quanto à necessidade ou não da realização de uma reunião
extraordinária; 2) apresentação da necessidade de uma reunião extraordinária ao
conselheiro Alex Sandro da Silva Gomes e sua disponibilidade quanto à data. A Presidente
explicou a todos sobre o porquê da solicitação de uma sessão extraordinária e pediu o
registro das opiniões no chat. Contou-se o número de votos e definiu-se pela reunião
extraordinária pré-agendada para o dia 22/9, aguardando apenas a consulta da
disponibilidade do conselheiro Alex Sandro da Silva Gomes. Nada mais havendo a tratar,
e, como ninguém quisesse se manifestar, a Presidente deu por encerrada a reunião às
19h15min (dezenove horas e quinze minutos). Para constar, eu, Vanessa Márcia da Cunha,
Secretária Executiva do CACS FUNDEB, redigi a presente ata.

