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Aos treze (13) dias do mês de março, às dezenove horas (19h), instalou-se a
reunião ordinária do Conselho do FUNDEB com a seguinte pauta: 1 –  Informes
gerais;  2  –  Leitura  e  aprovação  das  atas  anteriores;  3  –  análise  de
demonstrativos  contábeis,  relativos  ao  recursos  do  FUNDEB  (ano  2017),
trazidos  pela  Conselheira  Maria  Antonieta  Sabino  Viana,  que  na  reunião
anterior (20.02.2018) apontou possíveis incompatibilidades  e diferenças entre
demonstrativos  bancários  e  demonstrativos  contábeis  da  PBH.  A  reunião
contou com a presença dos seguintes conselheiros: Luiz Gonzaga da Rocha,
Alexsandro  da Silva  Gomes,  Wandson Antônio  Silva  Mourão,  Katia  Cristina
Varme  Dias  e  Vanessa  Portugal  Barbosa.  Justificaram  ausência  os
conselheiros: Omar Pinto Domingos, Viviane Gonçalves Rodrigues e Daniella
Silva  Ribeiro.  Como  convidado,  participou  o  Coordenador  da  Gerência  de
Convênios  e Repasses Marcelino  Cástulo  Martins.  Luiz  Gonzaga da Rocha
inciou a reunião informando que, por motivo de compromissos profissionais,
não pôde comparecer à reunião conjunta da Câmara Técnica de Orçamento e
Financiamento (CTOF) do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte
com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG), para a qual
foi convidado. Informou aos conselheiros presentes que mais duas datas foram
agendadas para a continuação deste encontro, dias 19 e 26 de março de 2018
e que o convite foi estendido aos conselheiros do FUNDEB. Comunicou que,
segundo  informação  da  Secretária  Executiva  Vanessa  Cunha,  as  atas  de
reuniões, bem como informações gerais sobre o FUNDEB já estão disponíveis
no Portal  da PBH. Sobre a proposta de diálogo com a CTOF, o presidente
afirmou ser impossível sua presença no Conselho Municipal de Educação no
horário  da  manhã.  Mas,  que  diante  desta  impossibilidade  convidou  o
Coordenador desta Câmara, Fabiano Gomes Leite, a participar das Reuniões
do Conselho do FUNDEB. O Secretário Executivo Elias José Lopes de Freitas
disse que o  Coordenador  da  CTOF está  ciente  e  que passará  a  participar
destas reuniões. A Conselheira Maria Antonieta Sabino Viana informou que nos
dias 26 e 27 de abril, o TCE-MG promoverá o Simpósio Nacional de Educação
com pautas sobre administração pública. O Conselheiro Wandson Antônio Silva
Mourão apontou a realização do 1º Seminário Municipal de parcerias de Belo
Horizonte – Marco Regulatório da Sociedade Civil, Lei nº 13.019 com apoio da
Procuradoria  Geral  do  Município.  Luiz  Gonzaga  da  Rocha  acusou  o
recebimento  de  dois  documentos  do  FNDE,  comunicados  SIOPE/FNDE
110962/2017 e SIOPE/FNDE 4894/2018, solicitando à secretaria executiva o
scaneamento e o envio a todos os conselheiros. Passado o ponto da pauta
referente aos informes, o Presidente leu as atas das reuniões anteriores, para
aprovação, ressalvas e coleta de assinaturas. Passou-se, então, para o terceiro
ponto da pauta relativo à análise de demonstrativos  contábeis do FUNDEB
2017, nos quais foram dectadas possíveis distorções pela Conselheira Maria



Antonieta Sabino Viana. Após análise dos mesmos, a plenária encaminhou o
envio de algumas questões à Secretaria Municipal de Fazenda e à Contadoria
Geral  do Município.  Para a Secretaria  de Fazenda foram encaminhadas as
seguintes questões:  em que aplicação são investidos os recursos da conta
FUNDEB e qual o rendimento desta movimentação? Para a Contadoria Geral
do Município foram enviadas as seguintes questões: esclarecimentos sobre a
diferença de valores constantes no documento Demonstrativo de Distribuilção
da Arrecadação, fornecido pelo Banco do Brasil  e no extrato fornecido pela
mesma  instituição  bancária;  informação  sobre  o  total  de  rendimento  de
aplicação dos recursos do FUNDEB no ano de 2017; esclarecimento sobre a
possibilidade  de  incidência  de  tarifas  bancárias  pelo  Banco  do  Brasil  na
movimentação  financeira  da  conta  do  FUNDEB;  esclarecimento  sobre  a
diferença existente entre o recurso referente ao saldo remanescente de 2016,
informado no comunicado SIOPE/FNDE 10962/2017, e a informação contida
no extrato Banco do Brasil referente ao saldo da data de 30.12.2016 (conta
corrente  e  aplicação);  esclarecimento  sobre  a  razão  de  o  valor  de  R$
6.949.118,62 que consta como saldo em 30.12.2017, não constar no extrato de
investimento. O Presidente do Conselho solicitou à secretaria executiva que as
questões fossem direcionadas na forma de ofício e  encaminhadas à ele para a
devida  apreciação.  A Conselheira  Vanessa  Portugal  Barbosa justificou suas
ausências anteriores pelo fato de ter enfrentado problemas com sua saúde. Às
vinte horas e trinta minutos (20h30min), o Presidente Luiz Gonzaga da Rocha
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.
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