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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DE

10 DE ABRIL DE 2018

Aos dez (10)  dias do mês de abril,  às  dezenove horas (19h),  em segunda

chamada, instalou-se a reunião ordinária do Conselho do FUNDEB-BH, com a

seguinte pauta: 1- Leitura e aprovação das atas anteriores; 2- Informes gerais;

3- Atualização do Regimento Interno do Conselho do FUNDEB;  4- Formação

dos conselheiros – análise da resposta enviada pela Contadoria às questões

levantadas pelos conselheiros sobre a Prestação de Contas do exercício 2017.

A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: Luiz Gonzaga da

Rocha, Alexsandro da Silva Gomes, Omar Pinto Domingos, Maria Antonieta

Sabino Viana. Justificaram suas ausências as seguintes conselheiras: Daniella

Silva Ribeiro e Viviane Gonçalves Rodrigues. A reunião contou com a presença

do  convidado  Marcelino  Cástulo  Martins,  Coordenador  da  Gerência  de

Convênios e Repasses e Vanessa M. da Cunha como secretária executiva. O

Presidente Luiz Gonzaga da Rocha iniciou os trabalhos lendo a Ata da reunião

anterior para aprovação e coleta de assinaturas dos conselheiros presentes.

Após correção da Ata, finalizou os ritos regimentais e iniciou o segundo ponto

da pauta, apresentando em projeção, via datashow, o trajeto a ser seguido para

obter as informações do Conselho Municipal do FUNDEB no Portal da PBH;

sendo  elas,  Composição,  Atribuições,  Representantes  do  Conselho,  Atas,

Pareceres,  Regimento  Interno,  Contato.  O  Presidente  comentou  sobre  a

composição  e  a  representação  do  Conselho,  conferiu  os  nomes  dos

representantes e disse que os estudantes não tem participado das reuniões e

alguns conselheiros não tem comparecido às sessões plenárias. Vanessa M.

da Cunha complementou informando que o item Regimento Interno encontra-

se em aberto, aguardando atualização, para sua inserção no referido Portal.

Luiz  Gonzaga da  Rocha disse que  não  há  possibilidade  de alterá-lo  nesta

reunião; ficará para a próxima sessão plenária. Informou, ainda, que o repasse

de recursos do Programa Nacional  de  Apoio  ao Transporte  do  Estudante  -

PNATE - foi suspenso pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

(FNDE) em agosto de 2017 (Ofício nº 25099/2017/Coate/Cgame/Dirae-FNDE)

e que este Conselho deve emitir um Parecer. Solicitou ao presidente anterior,

Sr. William Fernandes Boteri, que emitisse e enviasse tal Parecer, mas que não



houve  condições  de  visualizar  os  valores  referenciados.  Assim,  expôs  a

necessidade  de  se  realizar  nova  reunião  para  tomar  ciência,  fazer  as

alterações no Sistema do FNDE e emitir novo Parecer. Omar Pinto Domingos

perguntou se ainda houve repasse após a suspensão dos recursos. Marcelino

Cástulo Martins respondeu que a Secretária de Educação solicitou a referida

suspensão em março de 2017 e a confirmação do atendimento da solicitação

foi encaminhada em agosto. Informou, ainda, que em 2018 não haverá mais

repasse. Alexsandro da Silva Gomes opinou não haver necessidade de reunião

extraordinária para se fazer este Parecer. Luiz Gonzaga da Rocha disse que

acha  importante  ver  o  Parecer  feito  e  que  a  reunião  é  para  se  tratar  do

Regimento Interno deste Conselho, devendo ser extraordinária, expressa para

este fim. Alexsandro da Silva Gomes questionou se os documentos utilizados

pelo ex-presidente William Fernandes Boteri  estão no e-mail  do FUNDEB e

Luiz Gonzaga da Rocha respondeu que não viu tais documentos. Marcelino

Cástulo Martins comunicou que encaminhou os dados/informações do PNATE

após 28/02/18. O presidente Luiz Gonzaga da Rocha insistiu na marcação de

uma reunião em que se abordasse este assunto e passou, em seguida, para o

terceiro  ponto  de  pauta.  O  Regimento  Interno  foi  projetado  por  meio  de

datashow e o presidente leu cada capítulo/artigo/parágrafo que estava marcado

na  cor  vermelha  e,  quando  necessário,  discutiu-o  com  os  presentes.  As

sugestões dadas foram acatadas e as alterações realizadas em tempo real.

Maria  Antonieta  Sabino  Viana  perguntou  se  poderia  dar  contribuição  às

mudanças  do  Regimento  Interno  até  o  dia  da  reunião  e  Luiz  Gonzaga  da

Rocha respondeu que sim. O presidente solicitou à secretária executiva que

encaminhasse  aos  conselheiros  a  documentação  sobre  o  PNATE  e  o

Regimento Interno, para apreciação das contas do recurso e das alterações do

referido regimento, respectivamente; e, que convocasse reunião extraordinária,

para  referendar  as  alterações  no  Regimento  Interno,  proposta  para  o  dia

23/04/18. Luiz Gonzaga da Rocha agradeceu a presença de todos e encerrou a

reunião às vinte horas e quarenta e cinco minutos (20h45min). O registro da

Sessão Plenária foi realizado pela secretária executiva.

 

 


