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Aos  vinte  e  três  (23)  dias  do  mês  de  abril,  às  dezenove  horas  e  dez

(19h10min),  em  segunda  chamada,  instalou-se  a  reunião  extraordinária  do

Conselho do FUNDEB-BH, com a seguinte pauta: 1-  Apreciação de alterações

no Regimento Interno do Conselho do FUNDEB;  2-  Apreciação de contas do

Recurso do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Estudante – PNATE.

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

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

Sabino Viana, Iara Fernanda Balbino, Viviane Gonçalves Rodrigues, Wandson

Antônio Silva Mourão. Justificaram suas ausências as seguintes conselheiras:

Daniella Silva Ribeiro e Katia Cristina Varme Dias. A reunião contou com a

presença do convidado Marcelino Cástulo  Martins,  Gerente da Gerência de

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

Presidente Luiz Gonzaga da Rocha iniciou explicando os pontos desta reunião

extraordinária: deliberar pela atualização do Regimento Interno deste Conselho

e entender sobre os valores dos recursos recebidos e devolvidos do PNATE,

que não foram completamente esclarecidos na reunião anterior. Recordou que

havia prazo para envio do Parecer ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação (FNDE) - até o dia 30/04/2018 -, e, que por este motivo, solicitou ao

ex-presidente  deste  Conselho,  sr.  William  Fernandes  Boteri  que  o  fizesse.

Informou que acessou o sistema do FNDE para atualizar os dados do Conselho

e o cadastro dos conselheiros e que não foi possível concretizar tal atualização.

Comunicou que o sistema não aceitou excluir quaisquer dados; assim, somente

inseriu as Portarias nº 7.149 de 24 de fevereiro de 2017 e nº 7.339 de 23 de

março de 2018, que designa os integrantes deste Conselho e altera alguns

integrantes, respectivamente. Completou dizendo que fez contato, via telefone,

com um técnico do sistema e obteve a resposta de que não conseguiria alterar

os dados existentes porque o mandato atual registrado no mesmo vencerá em

06/09/2018; somente após o vencimento o sistema aceitará algum registro. Leu

para os conselheiros a resposta recebida via e-mail do técnico do Sistema de

Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação – SIOPE, e disse que



se entende que este Conselho foi  considerado como sendo estadual  e não

municipal;  e  que  teremos que  providenciar  nova  publicação  vinte  (20)  dias

antes do término do mandato. Maria Antonieta Sabino Viana perguntou como

fica a situação destes conselheiros, concluindo que os mesmos não existem

para  o  sistema.  Alexsandro  da  Silva  Gomes  achou  estranha  a  resposta

encaminhada e sugeriu formalizar a solicitação da alteração dos dados à luz da

Portaria  do  FNDE  (n°  481  de  11  de  outubro  de  2013),  fazendo  consulta

circunstanciada. Explicou que, para o FNDE a data não coincidiu com a data da

gestão  anterior;  concluindo  que  houve  um descompasso.  Wandson  Antônio

Silva Mourão perguntou se no sistema já aparece automaticamente o período

de mandato de dois (2) anos e Alexsandro da Silva Gomes respondeu que sim,

reiterando  a  necessidade  de  se  fazer  as  alterações  na  base  de  dados  do

FNDE. Omar Pinto Domingos explicou que a Lei refere-se à nova publicação

de conselheiros em até vinte (20) dias, ou seja, no mínimo vinte (20) dias, para

que  seja  possível  a  organização  dos  dados.  Maria  Antonieta  Sabino  Viana

anunciou que Luiz  Gonzaga da Rocha não é o presidente deste Conselho,

considerando que seu nome não está registrado no sistema e Iara Fernanda

Balbino disse que tem que haver retificação. Luiz Gonzaga da Rocha garantiu

que o Parecer foi enviado e não teria problemas com o sistema do FNDE, já

que o ex-presidente do FUNDEB é o representante legal e perguntou se havia

alguma  objeção  à  prestação  de  contas  do  PNATE,  tendo  em  vista  que  o

dinheiro  foi  devolvido  e  tudo  estava  de  acordo.  Marcelino  Cástulo  Martins

trouxe uma síntese do consolidado da movimentação bancária da prestação de

contas do PNATE 2017 e entregou aos conselheiros para verificação. Disse

que não identificou a  importância  de  três  reais  e  setenta  e  cinco centavos

(R$3,75) e não houve explicação para tal. Complementou esclarecendo que o

importante  é  que  o  FNDE  enviou  ofício  informando  que  não  haverá  mais

repasses  em  2018,  sendo  o  recibo  enviado  pela  equipe  da  Gerência  de

Planejamento e emitido para o prefeito do município. Luiz Gonzaga da Rocha

passou para o outro ponto da pauta dizendo que havia necessidade de 2/3 dos

membros  do  Conselho  para  deliberarem  sobre  a  alteração  do  Regimento

Interno e que teriam que suspender esta reunião por não ter presente este

quantitativo  de conselheiros.  Completou falando da dificuldade de se reunir

esse  quantitativo  de  membros  e  sugeriu  enviar  para  o  portal  da  PBH  o



regimento existente.  Maria Antonieta Sabino Viana interviu dizendo que não

justifica colocar da forma atual. Luiz Gonzaga da Rocha disse que na última

reunião socializaram algumas mudanças e que a conselheira Maria Antonieta

Sabino Viana trouxe o Regimento Interno do Conselho do Fundeb do Estado

de  Minas  Gerais  e  que,  então,  poderiam  socializar  essa  cópia;  pedindo  à

secretária  executiva que a encaminhasse aos conselheiros.  Maria  Antonieta

Sabino Viana opinou que o  Regimento  Interno do Conselho do Fundeb do

Estado de Minas Gerais apresenta uma linguagem de fácil entendimento. Omar

Pinto Domingos avaliou que devemos prestigiar quem frequenta as reuniões,

limitar  as  ausências  justificadas  e  mandar  carta  para  quem  indicou  os

representantes do Conselho Tutelar, excluindo-os, por não comparecerem às

sessões  plenárias.  Maria  Antonieta  Sabino  Viana  expôs  que,  segundo  o

Regimento, não há necessidade de 2/3 de conselheiros para a aprovação da

prestação de contas, - que considera mais importante que a aquiescência de

um  Regimento  -,  necessitando  de  2/3  de  conselheiros  presentes  para

aprovação  do  Regimento  Interno.  Omar  Pinto  Domingos  sugeriu  envio

antecipado,  sob  protocolo,  do  material  que  vai  ser  tratado  em  reunião  e

complementou dizendo que a proposição que não tem quórum previsto em lei,

vale  a  maioria  dos  presentes.  Viviane  Gonçalves  Rodrigues  falou  que  se

alterasse a reunião para o sábado, por exemplo, poder-se-ia ter mais pessoas

presentes. Maria Antonieta Sabino Viana leu o 1º parágrafo da Seção I – Das

Reuniões do Regimento Interno do Conselho do Estado de Minas Gerais, que

diz ser 50% dos membros o quórum necessário para instalação e deliberação

das reuniões ordinárias e extraordinárias. Luiz Gonzaga da Rocha disse que

iria pesquisar  a possibilidade de se alterar  o  quantitativo (2/3)  de membros

presentes para deliberar as alterações deste Regimento Interno. Alexsandro da

Silva Gomes perguntou se a ausência de alunos nas reuniões também é uma

realidade no Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME-BH) e

Maria Antonieta Sabino Viana respondeu que há um viés político; que esse ano

o CME-BH apresenta pessoas mais politizadas e que mobilizam a educação.

Marcelino Cástulo Martins disse que as pessoas valorizam as temáticas, que

são  múltiplas  no  CME-BH  e  muito  técnicas  neste  Conselho.  Omar  Pinto

Domingos  explanou  que  essa  atividade  é  sem remuneração,  gratuita,  sem

dispensa do horário de trabalho e que o critério que a PBH usa torna o objeto



muito limitado. Emitiu opinião dizendo que a reunião deve iniciar com qualquer

quantitativo de conselheiros às 19h e os presentes realizarem as deliberações.

Luiz Gonzaga da Rocha pronunciou que, se todos concordarem, a conselheira

Maria  Antonieta  Sabino  Viana  trará  na  próxima reunião,  dia  08/05/18,  uma

moção de repúdio ao ato ocorrido nesta data sobre a violência praticada contra

as  professoras  da  Educação  Infantil  pela  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais

(PMMG),  perguntando  se  este  Conselho  gostaria  de  se  manifestar.  Iara

Fernanda  Balbino  disse  que  se  faz  necessária  esta  manifestação.  Luiz

Gonzaga da Rocha propôs votar se este Conselho acata o pedido de se fazer a

nota  de  repúdio  contra  a  atitude  da  PMMG em relação  às  professoras  da

Educação Infantil em frente à PBH e após votação, houve cinco (5) votos a

favor  e  um (1)  voto  contrário,  definindo-se  assim,  que a  conselheira  Maria

Antonieta  Sabino  Viana  traria  o  texto  para  aprovação  na  próxima  reunião

plenária.  Omar  Pinto  Domingos  sugeriu  o  uso  da  palavra  Manifesto  no

documento  a  ser  elaborado  e  disse  ter  achado  horrível  o  impedimento  da

passagem na Av. Afonso Pena por  haver  bloqueio da referida avenida com

qualquer  número  de  pessoas  e  com  guarida  da  PMMG;  julgando

desproporcional  o  ocorrido.  Iara  Fernanda  Balbino  falou  que  a  questão  foi

gritante nesta data e acha que toda a cidade deveria  ter se manifestado e

parado,  porque  as  famílias  estão  sofrendo.  Maria  Antonieta  Sabino  Viana

iniciou novo assunto, expondo que diretores de Escolas e Umeis tem dúvidas

sobre  os  recursos  financeiros  (como  estão  sendo  gastos,  como  fazer  o

movimento deste recurso, como fazer a prestação de contas). Esclareceu que

o documento entregue às Escolas apresenta códigos e não valores; ‘fonte’ que

não sabem de onde vem e ‘natureza de despesa’ que não sabem o que lhes

permite  fazer,  gerando  desconforto.  Complementou  dizendo  que  há  a

necessidade de se entender o orçamento e que as professoras precisam saber

destas informações. Alexsandro da Silva Gomes respondeu que o documento

enviado às Unidades Escolares é padrão para todas as regionais, e todos os

níveis de ensino; ele tem formato de termo de colaboração, prevê todas as

possibilidades e apresenta as dotações orçamentárias, que são prestações de

contas da PBH. Explicou que houve mudanças na legislação, que as Caixas

Escolares  têm  dúvidas  em  como  usar  o  recurso  nas  metas  do  Plano  de

Trabalho e, por isso, a equipe técnica tem promovido reuniões regionalizadas



para  dar  as  devidas  explicações.  Marcelino  Cástulo  Martins  complementou

dizendo que além das reuniões regionalizadas, há as reuniões solicitadas pelas

escolas e, ainda, pessoas que vem à SMED para esclarecimentos de suas

dúvidas; sendo intenso o movimento de visitas. Maria Antonieta Sabino Viana

disse  que  trará  de  forma mais  clara  suas  dúvidas  para  que  o  conselheiro

Alexsandro da Silva Gomes possa esclarecê-las. Luiz Gonzaga da Rocha disse

que proporá nova data para a reunião extraordinária agradecendo a presença

de todos e encerrando a reunião às vinte horas e vinte minutos (20h20min). O

registro da Sessão Plenária foi realizado pela secretária executiva.


