ATA
FUNDEB

REGISTRO DA 89ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA
DE 31 DE JANEIRO DE 2017

1 Aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro de 2017, às 19h24min (dezenove horas e vinte e quatro minutos),
2 instalou-se a 89ª (octogésima nona) Sessão Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Acompanhamento
3 e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
4 Profissionais da Educação (Conselho do FUNDEB) do Município de Belo Horizonte, com a seguinte pauta:
5 (1) Aprovação da 88ª Ata; (2) Informes; (3) Eleições; (4) Prestação de Contas. Conselheiros
6 presentes: Abraão Almeida da Silva, Aparecida Augusta de Oliveira Decat, Elbe Oliveira Marino, Maria
7 Aparecida Alfredo Ferreira Coelho, Wandson Antônio Silva Mourão e William Fernandes Boteri. Justificaram
8 ausência: Bernadete Maria dos Reis, Letícia Coelho de Oliveira e Sílvio Matos David. Convidada: Rejane
9 Geralda Colini. A reunião em pauta, foi secretariada por Expedito César Barbosa, da Secretaria Executiva do
10 Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH). O Presidente do Conselho do FUNDEB/BH,
11 William Fernandes Boteri, iniciou a reunião cumprimentando, agradecendo a presença de todos e desejando
12 que o trabalho em 2017, a ser desenvolvido pela próxima gestão, seja tão relevante e sério quanto o
13 realizado por esta. Em seguida, conforme rito regimental, foi lida a Ata da 88ª Sessão Ordinária deste
14 Conselho, que após submetida à aprovação do Pleno, foi rubricada pelos presentes. Comunicou que a Srª.
15 Rejane Geralda Colini encaminhou um e-mail ao FUNDEB/BH, informando que somente poderia estar
16 presente a partir das 20 (vinte) horas e que, por isso, a reunião se iniciou sem a sua presença. Em seguida,
17 esclareceu que o processo de eleição/indicação dos novos Conselheiros do FUNDEB é urgente, uma vez
18 que o mandato se encerra no dia 17/02/2017 e reiterou a responsabilidade da Secretaria Municipal de
19 Educação (SMED/BH) na condução do processo. Foi deliberado o envio de um ofício à atual Secretária
20 Municipal de Educação, Srª. Ângela Imaculada Loureiro de Freitas Dalben, informando-lhe acerca da
21 necessidade do referido pleito. William Fernandes Boteri ressaltou que já havia informado à gestão anterior,
22 por e-mail e contato telefônico, de tal necessidade. A Conselheira Maria Aparecida Alfredo Ferreira Coelho
23 indagou ao Presidente se era possível disponibilizar a apresentação, em Power Point, que explica de
24 maneira fácil e didática o que é o FUNDEB. William Fernandes Boteri respondeu que a mesma pode ser
25 disponibilizada, para fins pedagógicos, desde que solicitado por meio de ofício ou e-mail. A Conselheira
26 solicitou que esta informação constasse na Ata em pauta. A convidada, Srª. Rejane Geralda Colini,
27 Gerente de Contabilidade Geral, da Contadoria Geral do Município de Belo Horizonte, passou à
28 explanação detalhada do material entregue aos Conselheiros. Inicialmente, detalhou os valores acumulados
29 até o 3º Trimestre de 2016, os valores referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro, bem como
30 o acumulado até o 4º Trimestre. Em seguida, o Presidente informou que foi solicitado ao Conselho a
31 apreciação do “Demonstrativo da Aplicação de Recursos do Fundo de Manutenção e
32 Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB / Consolidação Geral – Anual/2016”, e posterior
33 Parecer para encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG. Ato contínuo, a
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34 Srª. Rejane Geralda Colini, apresentou os dados referentes ao exercício 2016, dentre os quais: (i)
35 Transferências de Recursos para Educação Básica: R$ 619.675.664,69 (seiscentos e dezenove milhões,
36 seiscentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e sessenta e nove centavos);
37 (ii) Receitas de Aplicação Financeira da Educação Básica: R$ 4.787.079,37 (quatro milhões, setecentos e
38 oitenta e sete mil, setenta e nove reais e trinta e sete centavos; (iii) Total das Receitas: R$ 624.462.744,06
39 (seiscentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais
40 e seis centavos); (iv) Valor da Aplicação na Educação Básica com Remuneração: R$ 624.462.744,06
41 (seiscentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais
42 e seis centavos). Finalizada a explanação, foram respondidas algumas perguntas feitas pelos Conselheiros.
43 Em seguida, o Presidente do Conselho colocou em votação Parecer favorável à prestação de contas dos
44 recursos apresentados, que foi aprovado pelos Conselheiros, por unanimidade. Foi acordado que o Parecer
45 elaborado será entregue, à Srª. Rejane Geralda Colini, na próxima Plenária do FUNDEB/BH, a ser realizada
46 no dia 14/02/2017. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será
47 assinada pelos presentes. Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2017.
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