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12 DE DEZEMBRO DE 2017

Aos doze (12) dias do mês de dezembro, às dezoito horas e cinquenta minutos

(18h50min), em segunda chamada, instalou-se a reunião ordinária do Conselho

do  FUNDEB/BH,  com  a  seguinte  pauta: 1- Informes  gerais; 2- Leitura  e

aprovação das  atas  anteriores;  3- Formação  dos  conselheiros:  análise  de

extratos  e demonstrativos contábeis.  A reunião contou com a presença dos

seguintes conselheiros: Luiz Gonzaga da Rocha, Alexsandro da Silva Gomes,

Iara Fernando Balbino, Omar Pinto Domingos, Viviane Gonçalves Rodrigues.

Os conselheiros Daniella Silva Ribeiro, Maria Antonieta Sabino Viana, Natália

Raquel  Ribeiro  Araújo  e  Wandson  Antônio  Silva  Mourão  tiveram  suas

ausências justificadas. O Presidente Luiz Gonzaga da Rocha iniciou a reunião

informando que a confraternização prevista, conjunta com os conselheiros do

Conselho Municipal de Educação (CME), foi cancelada. A reunião do CME teria

pauta polêmica com possibilidade de presença de inúmeros convidados, o que

inviabilizaria a confraternização proposta. Passou, em seguida, para o segundo

ponto de pauta e leu as Atas das reuniões dos meses de outubro e novembro

para  aprovação  e  coleta  de  assinaturas  dos  conselheiros  presentes.

Finalizados os ritos regimentais, iniciou o terceiro ponto da pauta, entregando

cópias dos demonstrativos do terceiro trimestre e extratos para os presentes e

sugeriu  que  checassem  um  determinado  imposto  mensalmente,  fazendo  a

conferência do  extrato  com  o  demonstrativo  enviado  pela  Contadoria  do

Município. Relatou que,  dias antes, fez este mesmo exercício sobre o IPVA,

com  o  conselheiro  Alexsandro  da  Silva  Gomes,  e  pediu  que  o  mesmo  se

dirigisse  ao  computador  para  digitar  os  números  que  “cantaria”  para  a

checagem conjunta dos demais impostos, do mês de julho. Cada conselheiro

marcou em suas cópias os seguintes impostos:  Luiz Gonzaga da Rocha,  o

FPM, FPE e ICMS; Omar Pinto Domingos, o IPVA e IPI/EXPORTAÇÃO; Iara

Fernanda Balbino, o ITCMD e ITR. Após digitar e somar todos os impostos do

mês de julho, Alexsandro da Silva Gomes comunicou o somatório encontrado

do valor creditado para cada imposto, com o propósito de ser conferido pelos

demais conselheiros. Após conferência de cada imposto pelos conselheiros,

verificaram  que  os  valores  encontrados  dos  impostos  no  demonstrativo



estavam de acordo com os valores dos extratos enviados. Luiz Gonzaga da

Rocha explicou que no caso do IPVA, o município contribuiu e mesmo assim a

diferença foi  negativa,  o que gerou dúvidas. Por isto,  formalizará pedido de

explicação técnica para a Contadoria do Município. Informou que na próxima

reunião há a  perspectiva  de se  fazer  o  Parecer.  Desta  forma,  sugeriu  que

criassem naquele  momento  uma comissão  com os  conselheiros  presentes,

para  que  fizessem  a  conferência  (demonstrativos  X  extratos)  dos  demais

meses e trouxessem os resultados na reunião iminente. Relatou também que

solicitará à Contadoria do Município, os demonstrativos e extratos dos meses

de  outubro  e  novembro  e  enviará  a  todos  os  conselheiros.  Omar  Pinto

Domingos propôs que cada conselheiro da referida comissão conferisse um

determinado  mês,  sendo  este,  o  segundo  de  cada  trimestre.  Assim,  ficou

decidido que Viviane Gonçalves Rodrigues verificaria o mês de março; Omar

Pinto Domingos, o mês de junho; Iara Fernanda Balbino, o mês de setembro e

Luiz Gonzaga da Rocha, o mês de novembro. Encerrada a análise contábil

proposta, o presidente Luiz Gonzaga da Rocha comunicou que, na condição de

representante de diretores neste Conselho,  terá seu mandato finalizado em

31/12/2017.  Como  não  concorreu  à  direção  da  escola,  não  estará  apto  a

continuar como conselheiro. Consequentemente, não poderá continuar como

presidente do Fundeb/BH. Assim sendo, o vice-presidente Wandson Antônio

Silva Mourão deverá assumir o referido cargo em 2018. Porém, declarou que

encontra-se à disposição da SMED. Viviane Gonçalves Rodrigues perguntou

se não haveria a possibilidade de Luiz Gonzaga da Rocha permanecer como

representante do Fundeb/BH, já que alguns conselheiros apresentaram faltas

consecutivas  neste  Conselho  e  ainda  permanecem  como  conselheiros.

Alexsandro  da  Silva  Gomes  respondeu  que  não  há  tal  possibilidade.  Luiz

Gonzaga da Rocha  agradeceu  a presença de todos  e encerrou a reunião às

vinte horas e trinta e cinco minutos (20h35min). O registro da Sessão Plenária

foi realizado pela secretária executiva do Fundeb/BH, Vanessa M. da Cunha.

 

 


