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Aos 20 dias do mês de fevereiro, às dezoito horas e cinquenta e nove minutos

(18h59min), instalou-se a reunião ordinária do Conselho do FUNDEB/BH, com

a seguinte pauta: 1 - Informes gerais; 2 - Leitura e aprovação da ata anterior; 3

- Apreciação da Prestação de Contas do Exercício de 2017. A reunião contou

com  a  presença  dos  seguintes  conselheiros:  Luiz  Gonzaga  da  Rocha,

Alexsandro  da Silva  Gomes,  Daniella  Silva  Ribeiro,  Maria  Antonieta  Sabino

Viana, Omar Pinto Domingos, Viviane Gonçalves Rodrigues, Wandson Antônio

Silva  Mourão.  A conselheira  Katia  Cristina  Varme  Dias  teve  sua  ausência

justificada. Luiz Gonzaga da Rocha iniciou a reunião informando que foram

solicitadas  substituições  dos  representantes  do  Conselho  Tutelar  e  do

Conselho Municipal  de Educação de Belo Horizonte e que tais  publicações

serão  realizadas  conjuntamente.  Lembrou  que,  na  última  reunião  havia

apontado  sobre  a  necessidade  de  deixar  a  Presidência  do  Conselho  do

FUNDEB/BH, em decorrência do fim de seu mandato como Diretor da EM Zilda

Arns, e pelo fato de não ter concorrido a este cargo nas eleições de Diretores

das  Escolas  Municipais  em  2017;  devendo  o  mesmo  ser  ocupado  pelo

conselheiro Wandson Antônio Silva Mourão. Recordou, ainda, que na ocasião

os presentes manifestaram-se por sua continuidade; mas, Alexsandro da Silva

Gomes  assinalou  sobre  a  impossibilidade  legal.  Entretanto,  em  virtude  de

convite feito pela SMED para que assumisse a direção da EM São Rafael, e

aceitado, comunicou que foi  possível  a continuidade de seu mandato como

Presidente  do  Conselho  do  FUNDEB/BH,  agradecendo  as  manifestações

favoráveis à sua permanência, considerando demonstrações da confiança em

seu trabalho. Logo após, passou para o segundo ponto da pauta e leu a ata da

reunião  anterior  para  aprovação  e  coleta  de  assinaturas  dos  conselheiros

presentes. Em seguida, avançando para o próximo ponto da pauta, transferiu a

palavra para o coordenador da Gerência de Convênios e Repasses, Marcelino

Cástulo Martins, que agradeceu o convite e a oportunidade de contribuir para o

trabalho  do  Conselho  do  FUNDEB/BH.  Em  sua  apresentação,  Marcelino

Cástulo  Martins  recordou  que  o  programa  base  utilizado  na  prestação  de



contas, o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação

(SIOPE),  encontra-se  no  site  do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da

Educação  (FNDE)  e  exibiu  os  demonstrativos  financeiros  referentes  aos

recursos  gastos  com  a  educação  no  ano  de  2017,  no  município  de  Belo

Horizonte. Luiz Gonzaga da Rocha relembrou que a metodologia de trabalho

adotada neste Conselho foi a conferência dos gastos feitos pela Administração

Municipal  na  Educação  através  de  documentos  oficiais,  comprobatórios  de

receitas  e  despesas.  Maria  Antonieta  Sabino  Viana  apontou  que,  segundo

análise feita por ela em documentos do FNDE e da PBH, existem divergências

de valores, exemplificando o campo ‘Receitas’ do Quadro Demonstrativo das

Receitas e Despesas. Alexsandro da Silva Gomes lembrou que o Conselho do

FUNDEB já fez a análise de todos os documentos oficiais, não chegando à

mesma conclusão apontada pela conselheira. Sugeriu, como encaminhamento,

comparar os documentos analisados pelos conselheiros do FUNDEB com a

documentação em poder de Maria Antonieta Sabino Viana. Luiz Gonzaga da

Rocha  solicitou  à  conselheira,  o  envio  destes  documentos  ao  e-mail  do

FUNDEB/BH, para posterior socialização com os demais conselheiros. Após a

apresentação de Marcelino Cástulo Martins, o Presidente colocou em votação

a prestação de contas do exercício 2017. Daniella Silva Ribeiro declarou seu

voto  favorável  à  aprovação  das  contas,  mas,  solicitou  nota  técnica  de

esclarecimento  acerca  do  item  “Disponibilidade  Financeira  até  o  Bimestre”,

referenciado  no  ‘Controle  da  Disponibilidade  Financeira’  do  Quadro

Demonstrativo  das  Receitas  e  Despesas  com  o  FUNDEB  do  período  de

referência: 6º bimestre/2017. Maria Antonieta Sabino Viana declarou seu voto

contrário  à  aprovação  das  contas,  uma  vez  que  nutriu  dúvidas  quanto  às

informações prestadas referentes aos meses jan/fev/mar -2017, segundo sua

análise. A conselheira assinalou, ainda, que já havia entregue ao Presidente

tais  documento  e  solicitado  os  devidos  esclarecimentos.  Procedeu-se  à

votação e apurou-se seis (6) votos a favor da aprovação das contas e um (1)

voto  contra  à  aprovação  das  contas.  Diante  da  referida  aprovação,  o

Presidente  comunicou  sobre  a  elaboração  de  parecer  favorável  e,  que  os

esclarecimentos  sobre  as  questões  levantadas  por  Daniella  Silva  Ribeiro  e

Maria  Antonieta  Sabino  Viana  serão  dados  posteriormente.  Marcou-se  a

próxima  reunião  deste  Conselho  para  o  dia  13  de  março  de  2018  e  o



Presidente  agradeceu  a  presença  de  todos,  encerrando  a  reunião  às  vinte

horas e trinta minutos (20h30min). 


