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Aos 08 dias do mês de agosto de 2017, às dezenove horas (19 h), em segunda
chamada,  instalou-se  a  reunião  ordinária  do  Conselho  do  FUNDEB  do
Município de Belo Horizonte, com a seguinte pauta :  1- Informes gerais;  2-
Leitura e aprovação da ata do mês de julho de 2017; 3- Prestação de Contas
do Programa Nacional  de  Transporte  Escolar  PNATE;  4- Apresentação dos
dados do Censo Escolar; 5- Análise da Prestação de Contas do 2º trimestre de
2017.  A reunião  contou  com  a  presença  dos  seguintes  conselheiros:  Luiz
Gonzaga da Rocha, Viviane Gonçalves Rodrigues, Katia Cristina Varme Dias,
Omar Pinto Domingos e Ivone Costa Arvellos. O presidente, Luiz Gonzaga da
Rocha,  abriu  a  reunião  do  Conselho  informando  que  a  última  fase  da
Conferência Municipal  de Educação será realizada no dia  19 de agosto de
2017, sábado, no auditório da Faculdade de Direito da UFMG. A conselheira
Katia informou que ainda não sabemos como se dará a Conferência Nacional
de Educação -CONAE e que as propostas aprovadas na Conferência Nacional
Popular  de  Educação  -  CONAPE,  não  terão  validade  para  a  Conferência
Federal, proposta pelo governo. Luiz, Presidente do Conselho, salientou que as
forças dos deputados e os movimentos sindicais e sociais forçarão o governo
para a abertura do dialogo. Não podemos ser derrotados. Este tem sido um
momento de grande retrocesso. A conselheira Viviane avaliou que o governo
federal não quer qualquer discussão. A situação do Brasil é muito grave e em
relação à educação não há qualquer interesse de avanço por parte do governo
federal.  O Conselho recebeu a visita  da Secretária  Municipal  de Educação,
professora  Ângela  Dalben,  que  veio  cumprimentar  os  conselheiros,
manifestando que está muito feliz por ver o grupo do Conselho trabalhando
com grande empenho e entusiasmo. Salientou que as propostas da educação
para o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - serão apresentadas
para  o  Conselho  do  FUNDEB.  Viviane  informou  sobre  a  oportunidade  de
formação dos conselheiros através de um curso sobre “Estado e Participação -
Entendendo Conceitos Para o Exercício da Cidadania”, oferecido pela Escola
do  Legislativo  da  Assembleia  de  Minas.  O  conteúdo  do  curso  é  muito
interessante e rico para o crescimento dos conselheiros do FUNDEB. O curso
tem uma carga horária de 16 horas. Em seguida, a conselheira Viviane fez a
leitura da ata da última reunião, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente
e os demais conselheiros. Os conselheiros solicitaram apoio para impressão da
ata da reunião anterior utilizando o apoio da estrutura do  Conselho Municipal
de Educação - CME, para facilitar os trabalhos. Luiz informou que, em função
de  problemas  técnicos,  os  dados  referentes  ao  Censo  Escolar,  serão
apresentados  na  reunião  do  próximo  mês.  Em seguida,  Rejane  Collini,  da
Contadoria Geral do Município, iniciou sua explanação referente a prestação de
contas do 2º trimestre. De forma resumida, Rejane fez um comparativo entre os
recursos  recebidos  e  aplicados  através  do  FUNDEB  ao  longo  do  1º  e  2º
trimestres  de  2017.  Finalizada  a  apresentação  e  discussão  referente  à



prestação de contas, o presidente Luiz, sugeriu que planejemos para outubro
de  2017  um  estudo  das  informações  do  FUNDEB  em  um  laboratório  de
informática. Desta forma, os conselheiros poderão conhecer melhor os dados,
tirar  as  suas  dúvidas  em relação  aos  recursos  recebidos  e  aplicados  pelo
município de Belo Horizonte. Propôs ainda convidarmos o Diego, do DIEESE,
para  nos orientar  neste  trabalho.  Dando sequência  à  reunião,  o  presidente
passou a palavra para Saly da Silva, gerente de convênios, para que a mesma
apresentasse as informações referentes ao Programa Nacional de Transporte
Escolar-  PNATE.  Saly  explicou  que  os  recursos  do  PNATE,  referem-se  a
transferência  automática  de  valores  financeiros  para  estados  e  municípios,
visando  apoiar  o  transporte  escolar  para  alunos  da  educação  básica  que
residem em zona rural. Saly ressaltou que Belo Horizonte não dispõe de área
rural,  apenas  urbana.  No  entanto,  existe  uma  Resolução  do  FNDE  que
estabelece que o governo estadual pode transferir automaticamente recursos
para os municípios. O valor repassado para Belo Horizonte no último exercício,
incluindo a correção foi  de R$5.999,33,  (cinco mil,  novecentos e noventa e
nove reais e trinta e três centavos). Por não ter como aplicá-lo, pois não possui
alunos  matriculados  em  zona  rural,  o  município  de  Belo  Horizonte  fez  a
devolução  dos  recursos  para  o  governo  federal  através  de  uma  Guia  de
Recolhimento para a União – GRU. Após a explanação e esclarecimentos, os
conselheiros do FUNDEB aprovaram, em regime de votação, a devolução do
recurso do PNATE ao governo federal. Saly se comprometeu a enviar para o
arquivo  do  Conselho  do  FUNDEB  os  comprovantes  de  recebimento  e  de
devolução dos recursos do PNATE. Finalizadas as discussões, a reunião foi
encerrada às 21:00hs.
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