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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DE

FUNDEB

08 DE MAIO DE 2018

Aos oito (8) dias do mês de maio, às dezenove horas (19h), em segunda
chamada, instalou-se a reunião ordinária do Conselho do FUNDEB-BH, com a
seguinte pauta: 1- Informes gerais; 2- Leitura e aprovação da ata anterior; 3Análise da resposta enviada pela Contadoria Geral do Município às questões
levantadas pelos conselheiros sobre a Prestação de Contas do exercício 2017;
4- Apreciação do Manifesto pela ação da Polícia Militar contra as Professoras
da Educação Infantil. A reunião contou com a presença dos seguintes
conselheiros: Alexsandro da Silva Gomes, Iara Fernanda Balbino, Luiz
Gonzaga da Rocha, Maria Antonieta Sabino Viana, Omar Pinto Domingos,
Vanessa Portugal Barbosa, Viviane Gonçalves Rodrigues, Wandson A. Silva
Mourão. E contou com a presença de Vanessa M. da Cunha como secretária
executiva. O Presidente Luiz Gonzaga da Rocha iniciou a reunião informando
que a Conferência Estadual de Educação de Minas Gerais (CEEMG) ocorreu
em Belo Horizonte, nos dias 03 a 05 de maio e pediu que a secretária
executiva noticiasse sobre este evento. Vanessa M. da Cunha disse que a
CEEMG foi realizada no Dayrell Hotel e apresentou em destaque, em seu
primeiro dia, a conferência inaugural – palestra magna realizada pelo Professor
Miguel Arroyo, a leitura do Regimento Interno e as orientações para plenárias
de eixo. No segundo dia aconteceram as plenárias de eixo e, no terceiro dia
deu-se a mesa de encerramento, as informações da Conferência Nacional
Popular de Educação (CONAPE) e Eleição de Delegados da Conferência
Nacional de Educação (CONAE). Alguns conselheiros manifestaram-se e
falaram que o nível de comprometimento e interesse dos presentes foi muito
baixo, considerando-se que tratava-se de uma Conferência de Educação. Luiz
Gonzaga da Rocha informou que em 04/05/18 houve uma reunião de diretores
com a Secretária de Educação na qual ela anunciou sobre a manutenção dos
gestores financeiros para as Caixas Escolares; considerado por ele importante
por dar estabilidade à gestão das escolas. Avisou, também, que um parecer foi
enviado à este Conselho informando sobre o encerramento de um processo de
auditoria e consequente arquivamento dos respectivos autos no âmbito da
Controladoria Geral do Município, via OFÍCIO/CTGM/SMED/SMFA/161/2018.

Alexsandro da Silva Gomes esclareceu que este é um procedimento interno de
praxe sobre os gastos com ensino em 2017, realizado pela Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte e enviado para o Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais. Vanessa Portugal Barbosa solicitou que este parecer fosse enviado aos
conselheiros. Em seguida, o presidente leu a Ata da reunião anterior para
aprovação e coleta de assinaturas. Após correção da Ata, finalizou os ritos
regimentais e iniciou o terceiro ponto da pauta, entregando aos conselheiros as
respostas às questões levantadas por este Conselho. Após leitura das
mesmas, Maria Antonieta Sabino Viana questionou a resposta dada acerca dos
rendimentos. Luiz Gonzaga da Rocha perguntou à Alexsandro da Silva Gomes
se a organização dos dados na lógica atual está centralizada na SMED e ele
respondeu que até setembro de 2017, a Contadoria Geral do Município era
responsável pelos dados, havendo após esse período, a transição para a
Secretaria Municipal de Educação (SMED) e que deveria-se verificar qual
resposta não está clara e diligenciar novamente, com questões mais objetivas.
Vanessa Portugal Barbosa solicitou que fossem enviados os ofícios e as
respostas obtidas aos conselheiros; disse que existe um valor aproximado de
dez milhões (R$10.000.000,00) que não aparece no sistema, significando que
existe erro, ou seja, há incorreção na prestação de contas. Luiz Gonzaga da
Rocha perguntou se este conselho elaboraria as questões ou se pediriam que
viessem à próxima reunião para dar os esclarecimentos necessários. Maria
Antonieta Sabino Viana opinou que este conselho elaboraria as questões a
serem encaminhadas, mas que nada impede que também os responsáveis
pelos dados compareçam à reunião. Vanessa Portugal Barbosa reafirmou que
informações erradas foram enviadas, havendo a necessidade de se abrir o
sistema de anos anteriores para ser corrigido no Sistema de Informações sobre
Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE). Achou discrepante ter sido
aprovada a prestação de contas com aproximadamente dez milhões
(R$10.000.000,00) ‘desaparecidos’, até que aponte-se com o que foi gasto.
Complementou dizendo que até que o sistema permita que se faça a correção
anterior, existe um ‘senão’ que precisa ser explicado. Omar Pinto Domingos
falou que não pode-se encerrar o processo e tampouco fazer julgamento até
que o prazo seja cumprido; que deve-se enviar ofício estabelecendo prazo e
pedindo presença de representante do órgão responsável para explicações.

Completou dizendo que até o momento não se sabe se há dolo ou equívoco e
sugere prazo até a próxima reunião para que a Secretaria Municipal de
Fazenda preste as informações de maneira clara e objetiva. O presidente
comunicou que solicitaria ao Contador Geral do Município as informações de
forma mais direta, além de sua participação na próxima sessão plenária. Os
presentes construíram as questões a serem encaminhadas e o presidente
passou para o último ponto da pauta dizendo que haviam dois manifestos a
serem apreciados; que poderia-se fazer a junção dos dois. Omar Pinto
Domingos justificou ter refeito o manifesto existente com emenda sem vínculo
partidário. Após leitura dos manifestos e discussões, houve uma reformulação
em conjunto; e deliberou-se encaminhamento do mesmo para: Secretaria
Estadual de Educação, Polícia Militar de Minas Gerais, Governo de Estado,
Prefeito e Vice-prefeito de Belo Horizonte, Secretaria Municipal de Educação,
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, SindRede, Portal
da PBH e demais representantes deste Conselho. Finalizados os trabalhos, o
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às vinte horas
e cinquenta minutos (20h50min). O registro da Sessão Plenária foi realizado
pela secretária executiva.

