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ATA DE REUNIÃO

 

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 9h, por meio da Plataforma Google Meets, realizou-se
reunião virtual entre o CAOP Educação, a Promotoria da Educação de Imperatriz, membros da Rede de Controle da
Gestão Pública no Maranhão, representantes do Município de Imperatriz e da Rede de Controle da Gestão Pública
Municipal de Imperatriz, consoante lista anexa de participantes, tendo como pauta a aplicação dos recursos oriundos
dos Precatórios do FUNDEF recebidos pelo município em comento. Inicialmente, Dr. Domingos deu as boas vindas
a todos, esclarecendo o objetivo da reunião, qual seja, a apresentação das ações já realizadas pelo Município de
Imperatriz com os recursos do FUNDEF. Em seguida, a Dra. Sandra Garcia também agradeceu a presença de todos
e justificou a ausência do Coordenador do CAOp Educação na reunião, Dr. Eduardo Borges, em razão de audiências
em sua Promotoria. Passada a palavra ao Secretário Municipal de Educação de Imperatriz, este apontou as medidas
que a Secretaria de Educação está tomando no Município com a aplicação dos recursos recebidos a título de
precatórios do FUNDEF, equivalente a cerca de cem milhões de reais. Informou que o Município constituiu uma
Rede de Controle própria, para acompanhamento e fiscalização da aplicação desses recursos e que aproveitaram o
período da pandemia para efetuar reformas nos prédios escolares, além da construção de novas escolas. Informou
também a aquisição de materiais de robótica, laboratórios de ciências, qualificação de professores, aquisição de
móveis, nos termos previstos pelo Decreto Municipal que disciplina o uso dos recursos. Informou que houve uma
aquisição por inexigibilidade (aquisição de livros de história e geografia), adesões a outras Atas de Registro de
Preços e licitações próprias, realizadas pela Comissão Permanente de Licitação do município. Afirmou que o
acompanhamento dos gastos é feito por meio de planilhas, apresentadas em reuniões periódicas da Rede de
Controle Municipal. Corroborando as informações prestadas pelo Secretário, a Procuradora do Município,
Alessandra Braga, esclareceu que todo esse processo é submetido à Rede de Controle Municipal, que acompanha a
aplicação dos recursos, realiza visitas técnicas, inclusive com a participação de outros Entes, como o Poder
Legislativo Municipal e o MPE. Asseverou que todas as informações estão disponíveis no Portal da Transparência e
foram aprovadas pela Rede de Controle Municipal. Passada a palavra ao Presidente do Conselho Municipal de
Educação de Imperatriz, Francisco Silvestre, este informou que o CME tem representação na Rede de Controle
Municipal e que é evidente a mudança na educação municipal com a aplicação dos recursos, informando que há
mais de 50 escolas transformadas na cidade, inclusive com sistema de energia solar em algumas delas, o que reduz
os custos e permite investimentos em outras áreas da educação. Ressaltou que os recursos do FUNDEF permitiram
transformar a realidade da educação do Município, com estruturas adequadas e atrativas a professores e alunos,
com laboratórios, quadras, salas climatizadas etc, determinando um salto de qualidade na educação. A Dra. Sandra
Garcia, do CAOp Educação, por sua vez, ponderou que a Rede Municipal de Educação de Imperatriz é ampla, o que
requer um esforço de todos para a sua efetivação. Lembrou da importância da melhoria na formação de professores,
em atenção à Meta 15 do Plano Nacional de Educação, destacando a necessidade de se estruturar um plano de
práticas pedagógicas adequado para esse fim, atentando-se para a observância da Lei no que se refere aos gastos
exclusivos em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Sugeriu que a Secretaria de Educação
encaminhe à Promotoria da Educação toda a documentação pertinente ao tema, sendo-lhe informado que a
Promotoria já dispõe desse material e que enviará ao CAOp Educação em breve. Perguntada sobre os recursos já
utilizados/remanescentes, a Dra. Alessandra informou que o gestor anterior havia contratado um Escritório de
Advocacia e que, na gestão atual, o escritório foi afastado. Informou que, após, o Município realizou um acordo
judicial com a União, que foi homologado judicialmente, culminando no recebimento, pela Municipalidade, de
aproximadamente cem milhões de reais.  Afirmou que, após a construção do plano de aplicação dos valores, foi
dado início à execução, que já está bem avançada, de acordo com o Decreto Municipal e devidamente aprovado
pela Rede de Controle Municipal, restando ainda cerca de 20 milhões a serem gastos. Passada a palavra ao
Professor Palhano, este colocou a Escola de Formação de Governantes ao dispor de todos, informando que
desenvolvem um trabalho em parceria com o CAOp Educação e a Fundação Sousândrade, voltado para a formação
de conselheiros, professores, intitulado Programa de Práticas Pedagógicas Instituintes, cuja proposta é construída
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com a participação ativa da comunidade pedagógica local, atentando às necessidades locais e previsões do Plano
Municipal de Educação. Informou que o programa tem duração de doze meses e que, ao final, disponibiliza ao
Município uma sugestão de agenda de ações estratégicas para os próximos 2 anos, para continuidade. Também
mencionou o Sistema de Orientação, Monitoramento e Avaliação da Educação - SOMA, desenvolvido pelo Caop
Educação, em parceria com a EFG e a Secretaria de Estado da Educação, para levantamento de dados estatísticos,
estudos e análises da educação no Estado e nos municípios, incluindo os impactos dos precatórios do FUNDEF. A
Dra. Leylane Silva, da CGU, informou que a Controladoria fez uma fiscalização de recursos federais na cidade de
Imperatriz há alguns anos, e constatou uma realidade alarmante, com um grande número de escolas em prédios
alugados, questionando se houve uma mudança dessa realidade, sendo-lhe informada pelo Secretário de Educação
que cerca de 50% (cinquenta por cento) dos prédios escolares são alugados e que o plano de aplicação previu a
redução desses números, com a aquisição de algumas escolas e construção de novas, mas que não conseguiram
reduzir esse percentual, em razão do aumento da demanda, com mais de 2500 alunos na educação infantil, como
exemplo. O Secretário afirmou ainda que as reformas somente foram realizadas em prédios próprios. Em seguida, a
Dra. Leylane solicitou que lhe fosse disponibilizado o plano de aplicação dos recursos atualizado com as
informações sobre a execução, sendo deferido pelo Secretário. Dr. Alexandre, do TCU, evidenciou a criação da rede
de controle local como uma excelente ferramenta de fiscalização e transparência das ações e sugeriu o
envolvimento do Tribunal de Contas do Estado nas reuniões futuras, em razão da competência concorrente entre o
TCE e o TCU para a fiscalização dos recursos do FUNDEF. Dando seguimento à reunião, o Presidente do Sindicato
dos Professores, Francisco Messias, parabenizou a Administração Municipal pela transparência e preocupação em
trazer a melhoria da educação no município, não somente quanto à infraestrutura, mas também quanto ao aspecto
pedagógico. Reconheceu o esforço da Administração na melhoria da estrutura e na redução dos prédios alugados,
sendo também acompanhado pela Presidente da Associação dos Gestores da Rede Municipal de Imperatriz,
Cleomar Conceição. Nesse momento, Dr. Domingos sugeriu que o Município conheça melhor a proposta do
Programa de Práticas Pedagógicas, que poderá contribuir para a melhoria das ações já previstas no Plano de
Aplicação, além de ponderar a possibilidade de utilização dos recursos remanescentes na tentativa de diminuir o
número de prédios alugados para o funcionamento de escolas. O Secretário agradeceu as sugestões apresentadas,
afirmando que essas reuniões são importantes, pois ajudam a Administração a seguir o caminho correto. Informou
que tem interesse na parceria com a EFG e com a Fundação Sousândrade e que, com relação aos prédios
alugados, alguns bairros não dão opções de aquisição de prédios/terrenos adequados para o funcionamento das
escolas, o que inviabiliza, neste momento, a extinção das locações. Asseverou que tem uma equipe pedagógica
muito preparada e que estão abertos ao diálogo, visando à melhoria do plano pedagógico de Imperatriz. Ressaltou
que o município está aberto a sugestões e a prestar todas as informações solicitadas. Ao final, Dr. Domingos
agradeceu a presença de todos e colocou a Promotoria à disposição. Nada mais havendo a ser discutido, deu-se por
encerrada a reunião, da qual eu, Valéria Cristina Trancoso Praseres Vieira, Analista Ministerial, Matrícula 1069525),
digitei.
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