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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
DE 10 DE MARÇO DE 2020

Aos 10 (dez) dias do mês de março de 2020, às 18 (dezoito) horas e 45 (quarenta e cinco)
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) Escolha
da regional para apresentação do Fundeb no mês de maio; 4) Crescimento do repasse de
valores ao município de Belo Horizonte – questionamento. A reunião contou com a
presença dos seguintes conselheiros: Alex Sandro da Silva Gomes, Joaquim Calixto Filho,
Juliana de Jesus Salgado, Luciane Fátima Senra Soares, Marcelino Cástulo Martins, Maria
do Carmo da S. G. de Oliveira e Sousa, Marta de Oliveira Rosa, Mônica de Fátima Diniz
Hamdan, Viviane Rodrigues Nascimento e Wenderson Geraldo Vasconcelos. Contou-se,
ainda, com a presença de Vanessa Márcia da Cunha, como Secretária Executiva. A
Presidente Maria do Carmo da S. G. de Oliveira e Sousa iniciou a sessão plenária
solicitando aos novos representantes dos segmentos de estudantes das unidades
municipais de educação e do poder executivo que se apresentassem. Após as
apresentações, e retomando assunto da sessão plenária anterior, foi perguntado à
presidente se ela tinha participado da reunião com as secretárias escolares no dia 13/02.
Ela respondeu que a referida reunião foi somente da Educação Infantil. Foi comentado,
então, que a reunião deste Conselho com as diretorias regionais deveria ocorrer até o dia
30 de abril, data final de lançamento pelas escolas dos dados no Censo Escolar. Desta
forma, acordou-se que: a) as reuniões deveriam acontecer no mês de abril; b) a presidente
encaminharia a ‘Apresentação” aos conselheiros, via e-mail; c) o arranjo, após retomada a
lista ‘Regional X Conselheiros’, seria: 1) Barreiro: Joaquim Calixto Filho e Mônica de Fátima
Diniz Hamdan; 2) Centro-Sul: Juliana de Jesus Salgado e Maria do Carmo da S. G. de
Oliveira e Sousa; 3) Leste: Omar Pinto Domingos; 4) Nordeste: Omar Pinto Domingos; 5)
Noroeste: Juliana de Jesus Salgado e Maria do Carmo da S. G. de Oliveira e Sousa; 6)
Norte: Marcelino Cástulo Martins e Maria do Carmo da S. G. de Oliveira e Sousa; 7) Oeste:
Joaquim Calixto Filho e Mônica de Fátima Diniz Hamdan; 8) Pampulha: Alex Sandro da
Silva Gomes e Luciane Fátima Senra Soares; 9) Venda Nova: Marcelino Cástulo Martins e
Maria do Carmo da S. G. de Oliveira e Sousa. Em seguida, passou-se para a leitura e
aprovação da ata da reunião anterior e o conselheiro Marcelino Cástulo Martins informou
que solicitou algumas alterações em suas falas, explicando-as a todos. Não havendo mais
alterações a fazer, ela foi aprovada. Logo depois, a presidente cientificou a todos sobre os
informes: A) Calendário 2020 apresentado e submetido às análises. Obteve-se unanimidade nas datas
aprovadas para as sessões ordinárias do corrente ano, ficando estabelecidas: fevereiro: 11/2/2020;
março: 17/3/2020; abril: 7/4/2020; maio: 12/5/2020; junho: 9/6/2020; julho: 14/7/2020; agosto:
11/8/2020; setembro: 8/9/2020; outubro: 6/10/2020; novembro: 10/11/2020; dezembro: 15/12/2020.
B) Palestra com o coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara,
com o tema ‘O FUNDEB e o Direito à Educação’, nos dias 10 e 11 de março, nos Auditórios do
SENAC e Neidson Rodrigues da Faculdade de Educação da UFMG, respectivamente, e 14 de abril,
em local a ser definido e divulgado. C) Convite da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas da
Câmara Municipal de Belo Horizonte em decorrência da aprovação do Requerimento de Comissão
nº 28/20, de autoria do vereador Pedrão do Depósito para as Audiências Públicas a serem realizadas
nos dias 27/2/20, 27/5/20 e 29/9/20, no Plenário Amynthas de Barros - Câmara Municipal -, às
13h30min, para prestações de contas quadrimestrais por parte dos poderes Executivo e Legislativo.
O conselheiro Alex Sandro da Silva Gomes explicou que essas audiências públicas são previstas na
Constituição e realizadas de 4 (quatro) em 4 (quatro) meses para prestar contas à sociedade. Elas
ocorrem em todas as áreas da prefeitura, divididas em políticas urbanas e sociais, para debate de
questões. Nas referidas audiências sempre estão presentes os secretários das Secretarias Municipais
da Fazenda e de Planejamento, Orçamento e Gestão ou seus representantes, apresentando a
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arrecadação dos períodos solicitados, os financiamentos em execução etc. A presidente comunicou
sobre a necessidade de se agendar uma reunião para a eleição do vice-presidente deste Conselho e
houve questionamentos sobre a recomposição dos representantes de pais de alunos das unidades
municipais de educação e do Conselho Tutelar. Ela respondeu que há a necessidade de acontecerem
“movimentos” com a presença de pais de estudantes para a realização de um processo eletivo. Foi
comentado que no mês de março ocorreria a Pré-Conferência Municipal de Política para as Mulheres
e que também será organizado um Seminário de Pais de estudantes no Conselho Municipal de
Educação de Belo Horizonte, no final de abril ou início de maio. Poderia-se, ainda, realizar uma
verificação com os pais de alunos das Escolas Municipais João Pessoa e de Educação Infantil Vila
Estrela. Sobre o Conselho Tutelar, foi explicado que houve a solicitação de substituição do
conselheiro em fins de janeiro, mas ainda não houve resposta. Assim, definiu-se que na próxima
reunião após a recomposição desses segmentos, procederia-se com a eleição de vice-presidente deste
Conselho. Quanto ao último ponto da pauta, a presidente comunicou que o questionamento não foi
formalizado, não tendo, portanto, motivos para discutir-se o assunto. Por fim, a conselheira Luciane
Fátima Senra Soares pediu a palavra e expôs que houve o pagamento de férias-prêmio
para os provisonados do mês de fevereiro, mas não houve o pagamento para aqueles
previstos para os meses de dezembro e janeiro. Ela contou que contatou e questionou o
órgão competente da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e obteve a resposta que o não
pagamento nos meses referenciados, por orientação do prefeito, foi em funçao de greve;
as folhas atrasadas dependiam da assinatura do prefeito. Comentou, também, que o
Fundeb pode orientar a questão da folha de pagamento enquanto Conselho, e que o
mesmo tem que cuidar para que o dinheiro seja direcionado para o pagamento. O
conselheiro Alex Sandro da Silva Gomes se comprometeu a entrar em contato com o órgão
da PBH e trazer uma resposta. Nada mais havendo a tratar, a Presidente declarou franca
a palavra e, como ninguém quisesse se manifestar, deu por encerrada a reunião às
19h35min (dezenove horas e trinta e cinco minutos). Para constar, eu, Vanessa Márcia da
Cunha, Secretária Executiva do CACS FUNDEB, redigi a presente ata.

