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REGISTRO DA SESSÃO PLENÁRIA DE

FUNDEB

17 DE OUTUBRO DE 2017

Aos dezessete (17) dias do mês de outubro, às dezenove horas e dez minutos
(19h10min), em segunda chamada, instalou-se a reunião ordinária do
Conselho do FUNDEB, com a seguinte pauta: 1- Informes gerais; 2- Leitura e
aprovação da ata do mês de agosto de 2017; 3- Apresentação dos dados do
Censo Escolar; 4- Palestra sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental
(PPAG). A reunião contou com a presença dos seguintes conselheiros: Luiz
Gonzaga da Rocha, Alexsandro da Silva Gomes, Glaison de Moura, Iara
Fernando Balbino, Ivone Costa Arvellos, Omar Pinto Domingos. E contou com
a presença da convidada Sângela Márcia Herlarino. As conselheiras Vanessa
Portugal Barbosa, Viviane Gonçalves Rodrigues e Natália Raquel R. de Araújo
tiveram suas ausências justificadas. O Presidente Luiz Gonzaga da Rocha
iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e ressaltando que
convidara para essa reunião, ampliada, os Diretores das Escolas da RME/BH,
além dos conselheiros do FUNDEB/BH. Registrou, também, que tentou fazer
contato mais direto com o Conselho Tutelar para maior participação de seu
representante. Os presentes se apresentaram uns aos outros e Luiz Gonzaga
da Rocha na sequência, deu três informes: 1- Os Dados do Censo Escolar
serão apresentados na reunião de novembro; 2- Disse que foi solicitado junto
ao FNDE a suspensão do repasse de recursos do Programa Nacional de
Transporte Escolar (PNATE) para o município de Belo Horizonte e tivemos a
resposta do Órgão Federal de que não receberemos mais este recurso, em
função da Rede Municipal de Belo Horizonte não possuir alunos residentes
em zona rural. 3- Sobre a correspondência denominada Comunicado
SIOPE/FNDE nº 10962/2017 de 22 de setembro de 2017, tratando-se do
SIOPE - Indicadores Educacionais. Comunicou que a forma/metodologia da
prestação de contas vai ser alterada e que haverá formação específica para
tal e o lançamento dos dados no Sistema de Informações sobre Orçamentos
Públicos em Educação (SIOPE) será feito por uma equipe proposta pela
SMED. Em seguida, passou ao rito regimental e se propôs estabelecimento
do teto para término da reunião, às vinte horas e trinta minutos (20h30min),
aprovado por unanimidade. Após os referidos informes e votado o

estabelecimento de teto, o conselheiro Alexsandro da Silva Gomes foi
convidado à explanação sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental
(PPAG). O Conselheiro iniciou apresentando uma síntese do PPAG indicando
perfil de ensinos, quadro de pessoal e instrumentos de planejamento de
médio prazo, programas e objetivos. Dentre os objetivos, expôs as metas e
prioridades previstas para 4 anos (2018-2021). Informou que o PPAG contará
com as etapas de elaboração, implementação, monitoramento, avaliação e
revisão. Destacou o Contrato de Metas, uma inovação apresentada pelo
governo municipal e que foi assinado pelos secretários de todas as áreas.
Macroestruturalmente foram expostos os dados/eixos desse Planejamento: a)
Perfil da Rede Municipal de Educação; b) Principais Indicadores; c) PPAG
sendo ferramenta/ instrumento de planejamento de médio prazo; d) Objetivos;
e) Ciclo de Gestão; f) Aspectos considerados no processo de Planejamento;
g) Princípios de Gestão e Áreas de Resultados; h) Projeções de Receitas e
Metas-Físicas: 2018-2021; i) Projetos Estratégicos e Transformadores; j)
Programas e Objetivos sob Gestão e Operacionalização da Política
Educacional; k) Programas Estratégicos, Contrato de Metas, l) Principais
Metas e Resultados;

m) Metas-Físicas: 2018-2021 com ações de:

Administração da Educação Infantil, Administração do Ensino Fundamental,
Programa Escola Integrada, Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de
Desempenho Escolar, Formação para Profissionais da RME/BH, Gestão
Administrativa e Pedagógica, Gestão de Bibliotecas Escolares, Programa
Municipal de Igualdade Racial, Apoio à inclusão de alunos no cotidiano
escolar; n) Apresentação do caminho de acesso do Portal PBH: Contas
Públicas, Prestação de Contas: PPAG. Após a explanação o Presidente Luiz
Gonzaga da Rocha leu a ata da última reunião, a submeteu a referendo,
aprovação e subsequente coleta de assinaturas. Após esse rito, divulgou que
a ata será publicada no Diário Oficial do Município (DOM). Foi sugerido que
também se disponibilizasse em atualização toda informação pertinente em
link/portal específico do Conselho FUNDEB-BH para melhor acesso e
acompanhamento. Foi solicitado que o conteúdo da palestra do conselheiro
Alexsandro da Silva Gomes fosse enviado por e-mail para os demais
conselheiros. O presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião às vinte e uma horas e dezoito minutos (21h18min).
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