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PNE em banho-maria
Como o senhor percebe a história recente da educa-
ção brasileira?

Do ponto de vista da inserção da educação como di-
reito em nossa Constituição, que entra em seu trigésimo
ano, não há dúvida de que o capítulo que a encerra foi o
mais avançado que tivemos em todas as nossas leis mag-
nas. É direito da pessoa enquanto indivíduo, enquanto ci-
dadão e enquanto participante de grupos sociais, direito
juridicamente protegido por muitos lados: financia-
mento, gratuidade, obrigatoriedade (dos quatro aos de-
zessete anos), gestão democrática, recursos jurídicos
quando da omissão do Estado. Além disso, o regime de
colaboração, inscrito na Constituição, busca respeitar o
federalismo em uma dimensão cooperativa, dada a im-
portância do direito à educação. Estes princípios foram
reinscritos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (LDB), a qual incorporou muitas alterações de va-
riada ordem, e, mais recentemente, pelo Plano Nacional
de Educação (PNE) de 2014. Se a LDB tem como foco pre-
dominante a organização pedagógica e recessivamente o
financiamento (mas não menos importante), o PNE in-
verte estes objetivos. Ele tem o financiamento ampliado
como infraestrutura para a melhoria da qualidade da or-
ganização pedagógica. Logo, uma é condição para outra
e reciprocamente.

Que avanços o momento atual apresenta?
Tanto o capítulo da educação da Constituição, como

a tramitação da LDB e a do PNE, contaram com intensa
participação de educadores e educadoras. E esta partici-
pação, ainda que restrita aos trâmites parlamentares, não
deixou de existir. Participação esta que cresceu com a
perspectiva de que o PNE viesse a garantir alguns fatores
indispensáveis para a qualidade da educação: a melhoria
da infraestrutura das instituições escolares, a atualização
tecnológica das escolas, a universalização do acesso em
todas as etapas da educação básica, a formação do do-
cente articulando de modo virtuoso a relação teoria/prá-
tica, a dignificação salarial dos professores, a ampliação
de acesso ao ensino superior. Ora, se há melhorias, não
há como não associar a melhoria da gestão com a am-
pliação dos recursos.

Há possibilidades de retrocesso? Quais?
Com a deposição da presidente Dilma Roussef, houve

uma mudança nos rumos da educação, seja por razões

macroeconômicas, seja por disposições conjunturais.
Pelas primeiras, a Emenda Constitucional 95/2017, do re-
gime fiscal que cria um teto para os gastos públicos (des-
pesas primárias) por vinte anos, alterando o papel do
Estado na promoção do bem-estar social. Como ficam as
coisas se o número de habitantes crescer e se o PIB tam-
bém? É verdade que não se pode esquecer que, antes
desta emenda, uma das fontes da ampliação dos recur-
sos com os quais se contava, ou seja, os recursos do pré-
sal, dada a variação do preço do barril do petróleo,
decresceu. Com isso, o atual governo pôs o PNE em
banho-maria, quando não em esquecimento, em tudo no
que se refere à ampliação de recursos, seja na educação,
seja no investimento mais permanente em ciência e tec-
nologia. Parece que este PNE, tão discutido nos municí-
pios e estados, tão participado por meio de associações
profissionais e científicas, vai tomando o rumo de seus
predecessores: o fracasso.

Como o senhor avalia a participação dos tribunais de
contas no acompanhamento do Plano Nacional de
Educação?

A participação dos TC tem um lastro legal obrigatório
relativo à garantia da continuidade estável do gasto pú-
blico com a educação nos termos do artigo 212 da Cons-
tituição de 88. Esse lastro se ampliou com a chegada,
primeiramente, da LDB e, em seguida, do Fundef e, de-
pois, do Fundeb. Mas este lastro é apenas um patamar,
pois a Recomendação 1, de 24/10/2016, do Conselho Na-
cional dos Procuradores-gerais de Contas, não só proíbe
o retrocesso de direitos com base no artigo 212 como
também indica que a qualidade e a equidade também
devem ser consideradas à luz do artigo 208 da CF/88.

Quais as propostas que o senhor faria para solucionar
os problemas atuais da educação?

O recuo quanto ao PNE foi sendo ocupado por ini-
ciativas, certamente de recorte importante. Porém con-
junturais quando descoladas do conjunto do PNE.
Voltamos à antiga tese trazida por Anísio Teixeira de que
continuamos reproduzindo e ampliando a distância entre
os valores proclamados formalmente, postos no ordena-
mento jurídico, e os valores reais em que as políticas pú-
blicas conjunturais acabam por reproduzir o elitismo
educacional. A saída é a retomada do PNE, considerando
que na lei há a possibilidade de avaliar sua efetividade.

Convidado para fazer a palestra inaugural do
I Simpósio Nacional de Educação, realizado
no dia 5 de abril, na capital mineira, o profes-
sor Carlos Jamil Cury deu uma verdadeira
aula sobre os primórdios do financiamento
da educação pública no Brasil e sobre o Plano
Nacional de Educação (PNE). Graduado em
Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras Nossa Senhora Medianeira, Mestre
em Educação pela PUC de São Paulo e Dou-
tor em Educação pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, Pós-doutor pela Facul-
dade de Direito do Largo São Francisco-USP,
Cury tem estudos pós-doutorais pela Univer-
sité de Paris e pela École des Hauts Études en
Sciences Sociales, na França. Jamil, nosso en-
trevistado nesta edição, foi pró-reitor adjunto
da UFMG e é professor emérito da FAE-UFMG.
É professor adjunto da PUC Minas no mes-
trado e doutorado. Foi membro do Conselho
Estadual de Educação de Minas Gerais e pre-
sidente do Conselho Nacional de Educação
por duas vezes.

ENTREVISTA ESPECIAL



Alda Clara, Karina Camargos Coutinho
e Luiz Gustavo Ribeiro

Ainda não houve um evento com as mesmas características do I Simpósio Nacio-
nal de Educação, realizado na capital mineira em abril. Pela primeira vez, um grande
evento debateu a educação pelo prisma da fiscalização do significativo volume de re-
cursos públicos destinados à prestação desse serviço. O ineditismo permitiu aos parti-
cipantes a originalidade nos debates e propostas, registradas na Carta de Belo
Horizonte: um documento conclusivo para ser lembrado por um país desafiado por
graves problemas de ensino.
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Com o lema Escrevendo o Futuro na Ponta do Lápis, o
simpósio promovido pelo Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais (TCEMG), nos dias 26 e 27 de abril, foi mar-
cado por questionamentos, apelos e muito debate. O
evento contou com um time de representantes da área da
educação e teve mais de 300 participantes no auditório Vi-
valdi Moreira.

Na abertura, o presidente do TCEMG, conselheiro Cláu-
dio Terrão, pediu ao senador Antonio Augusto Junho Anas-
tasia que represente e “carregue a bandeira” na aprovação
da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 24/2017,
que pretende tornar permanente o Fundo de Manutenção
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (Fundeb). Na mesma manhã,
a palestra inaugural ficou a cargo do professor Carlos Jamil
Cury, que deu uma aula sobre os primórdios do financia-
mento da educação pública no Brasil e sobre o Plano Na-
cional de Educação (PNE).

Palestras
A procuradora do Ministério Público de Contas do Es-

tado de São Paulo, Élida Graziane Pinto, questionou o papel
dos órgãos de controle na educação. “Eu não aceito a es-
tagnação do PNE. Eu não aceito a Emenda 95 como cons-
trangimento definitivo do custeio da Educação. Obviamente
isso não implica apenas em diagnóstico de dificuldades, mas
também de sugestões de enfrentamento”, protestou, ci-
tando a emenda aprovada em 2016, que instituiu um novo
regime fiscal com duração de 20 anos por meio da criação
de limites individualizados para despesas públicas.

Representando o Banco Mundial, o economista André
Loureiro apresentou os gráficos de investimento na edu-
cação de diversos países e a situação dos índices brasilei-
ros. Loureiro ressaltou que os maiores índices de eficiência
educacional não estão nos lugares onde estão os maiores
investimentos, e citou o exemplo da cidade de Sobral, no
Ceará, com o maior Índice de Desenvolvimento de Educa-
ção Básica (Ideb) do Brasil.

Um painel de casos de sucesso na educação pública bra-
sileira foi mediado pelo diretor da Escola de Contas e Capaci-
tação Professor Pedro Aleixo, Evandro Martins Guerra. No
painel foram apresentados pela coordenadora pedagógica
Narjara Machado Benício os casos da Escola Augustinho Bran-
dão, do município de Cocal dos Alves, no Piauí. Narjara contou
sobre a implantação da escola com escassez de recursos e ou-
sadia pedagógica em desenvolver a melhor educação para a
comunidade. Realçou o desempenho e a evolução dos alu-
nos nas olimpíadas estudantis. Ainda falando da região Nor-

deste, o secretário de Educação de Sobral, Francisco Herbert,
relatou a evolução do sistema de ensino público, iniciada em
1997. Segundo ele, cinco prefeitos e oito secretários de edu-
cação mantiveram os mesmos projetos, diretrizes e princípios
com foco na educação de qualidade.

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado da
Bahia (TCEBA) Carolina Costa iniciou sua fala atribuindo a res-
ponsabilidade do atual panorama da educação aos tribunais
de contas.“Onde nós estivemos este tempo todo? Onde nós,
do sistema de controle externo, estivemos enquanto era pin-
tado todo esse quadro a respeito da educação pública? É pre-
ciso tomar nossa responsabilidade neste panorama”,
sustentou. A conselheira ainda pontuou que o problema da
educação é também da conta dos órgãos fiscalizadores.“Nós
fazemos parte disso. Esse problema referente à educação
também nos cabe”, conclamou a conselheira.

O doutor em educação Daniel Cara concordou com a
conselheira baiana quando defendeu a importância da atua-
ção dos tribunais de contas, dos ministérios públicos e dos
conselhos nessa fiscalização. “Quem votou pela emenda
constitucional número 95 cometeu um crime a médio e
longo prazo. Esta emenda tem que ser revogada”, afirmou.

Uma mesa de debates com a temática“Os tribunais de
contas e a educação” favoreceu a participação do público.
Mediada pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia (TCERO), Edilson de Sousa Silva, participaram
a conselheira do TCEBA, Carolina Costa; a auditora estadual
de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso do Sul (TCEMS), Thais Xavier; e o segundo

vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio
Grande do Sul (TCERS), conselheiro Cezar Miola.

O painel mediado pela procuradora do Ministério Público
junto ao TCEMG Cristina Melo encerrou a programação. O se-
cretário de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Des-
porto do TCU, Ismar Barbosa Cruz, e o inspetor-geral de
Controle Externo doTribunal de Contas do Município do Rio de
Janeiro, Marcus Vinicius Pinto da Silva, apresentaram as ações
desenvolvidas por suas áreas, voltadas para o desenvolvi-
mento da educação pública. A assessora da presidência do
TCEMG, Naila Mourthé, em seguida, fez uma palestra sobre as
ferramentas de gestão desenvolvidas peloTribunal de Contas
mineiro para os gestores e usuários da educação: Programa
Na Ponta do Lápis e TC Educa. Ao final, o coordenador-geral
de Programas Especiais do Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (FNDE), Júlio CezarViana, falou ao público
sobre o controle das políticas públicas, transparência e mu-
danças implementadas nos repasses de recursos do Fundo. �

CristinaMelo,
procuradorado
MinistérioPúblico

juntoaoTCEMG

Naila Mourthé,
assessora da

presidência do
TCEMG



CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 33 2018 1110 CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 33 2018

CONSIDERANDO OS OBJETIVOS PROPOSTOS E O DESENVOLVIMENTO

DOS CONTEÚDOS PLANEJADOS, A ATIVIDADE FOI:

ÓTIMO: 79%
BOM: 18%
REGULAR: 3%

ÓTIMO: 75%
BOM: 24%
REGULAR: 1%

ÓTIMO: 74%
BOM: 24%

REGULAR: 2%

CONSIDERANDO O SEU APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL E/OU

APRIMORAMENTO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, A ATIVIDADE FOI:

CONSIDERANDO O DOMÍNIO DO CONTEÚDO

E CLAREZA NAS EXPOSIÇÕES, O PROFESSOR FOI:

Os participantes do Sined avaliaram a organização do evento em três quesitos.
Para a grande maioria, o simpósio foi simplesmente ótimo!

Sucesso de público
Os participantes vieram de 102 municípios de 11 estados da Federação.

Quantidade de
estados atingidos

Total de estados atingidos: 11 estados de 27 estados. Total de municípios atingidos: 102 municípios de 853 municípios.

Quantidade de municípios atingidos dos
17 territórios de desenvolvimento

Representatividade

Algumas opiniões

79%

74%

75%

18%

24%

24%

3%

2%

1%

(

)

(

)

Como secretária de Educação considero
de grande relevância essa iniciativa do
TCE. A sociedade comoum todoprecisa se
preocupar com a educação das gerações,
que é a garantia de um presentemelhor e
um futuromais seguro e responsável.

TerezaVilela

(

)

(

)

“Todas as palestras foram elucidativas, os
palestrantes claros e objetivos, sem dú-
vida aprendi e aprimorei meus conheci-
mentos na área da educação, na qual
milito em meu cotidiano. Parabéns aos
organizadores”!

Rosimara Trindade

(
)

(
)

“Gostei muito, as explanações foram bas-
tante realistas, considero uma ação de
muito valor para o desenvolvimento edu-
cacional do país”.

Liliana Lima

(
)

(
)

“O Simpósio Nacional de Educação do
TCEMG foi excelente e contribuiu muito
paraomeuaperfeiçoamentoprofissional”.

Cleuza Rocha

(

)

(

)

“Um evento que fomentou a reflexão
sobre o atual cenário da educação brasi-
leira, e que certamente acendeu a chama
emcadaprofessor, gestor, prefeito oupro-
fissional de controle externo, abrindo seus
olhos para lutar pela boa educação,
aquela que não é quantitativa, mas tam-
bém qualitativa”.

Felipe Borges



Propostas
No encerramento, o presidente Cláudio Terrão

fez a leitura da Carta de Belo Horizonte, documento
que consolidou as propostas dos palestrantes. Para
ele, o objetivo do simpósio foi plenamente atin-
gido. “Nestes dois dias pudemos evidenciar e de-
bater o tema. Trouxemos à reflexão questões que
nos parecem fundamentais à concretização de uma
adequada política de educação”. Ele enfatizou que
o grande desafio dos tribunais de contas é sair da
lógica do controle formal de mera aferição de gas-
tos e comparação dos mínimos normativos para
fazer um controle substancial de efetividade, ou
seja, da avaliação da qualidade de ensino em si.

A Carta foi enviada ao governador e ao secre-
tário de Educação do Estado de Minas Gerais, ao
ministro da Educação e ao secretário executivo, senadores e deputados federais represen-
tantes do Estado de Minas no Congresso Nacional, aos presidentes da Câmara dos Deputa-
dos e do Senado Federal, ao presidente e aos deputados da Assembleia Legislativa do Estado,
aos presidentes das comissões de Educação na Câmara Federal, Senado e Assembleia Mi-
neira, e também a todos os prefeitos das cidades do Estado de Minas Gerais.

CARTADE BH

UM APELO À MELHORIA
DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Belo Horizonte, 27 de abril de 2018.

Senhoras e Senhores,

São conhecidos os diversos motivos da grave e assom-
brosa enfermidade que assola a educação no país. Contudo,
não se busca apontar culpados. Não há censura, tampouco
se tenciona atribuir culpa a quem quer que seja. Tão só,
pede-se clemência para ajudar a combalida educação bra-
sileira, carente de cuidados e remédios. O maior deles foi
desenvolvido há trinta anos e visou assegurar o sagrado,
fundamental e justo direito à aprendizagem e ao ensino para
os brasileiros, na forma da garantia de educação básica ob-
rigatória. Não obstante, as iniciativas e diretrizes estabele-
cidas constitucionalmente, diante da latente crise financeira
que se arrasta, não têm sido suficientes para afiançar o cum-
primento do gasto mínimo em manutenção e desenvolvi-
mento do ensino e garantir esperança e oportunidade de
uma educação pública de qualidade, fazendo-se imperativo
o labor incessante para a construção de um futuro promis-
sor para a máxima eficácia desse direito fundamental no
Brasil. Por isso, é oferecido este documento, fruto do I
SINED Simpósio Nacional de Educação - Escrevendo o fu-
turo na ponta do lápis, realizado pelo Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais (TCEMG), nos dias 26 e 27/4/2018,
que se propôs a debater o controle externo dos recursos pú-
blicos destinados à manutenção e ao desenvolvimento do en-
sino, bem como cumprimento dos preceitos constitucionais

de equidade, universalidade e qualidade para aa educação
básica, contemplando inclusive as recomendações (dezenove
diretrizes de atuação indutora e propositiva dos TCEs) ela-
boradas pela Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil (Atricon) e pelo Instituto Rui Barbosa
(IRB) - a Resolução Atricon n. 3/2015, instrumento voltado
para a concretização dos instrumentos gerenciais da Lei n.
13.005/2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação
(PNE) e seus desdobramentos. Os convidados, pessoas de
destaque e autoridades na área, compartilharam conheci-
mentos, experiências exitosas de fiscalização e de gestão de
recursos públicos destinados à educação, entre outras ques-
tões e posicionamentos diversos sobre o tema. Aqui, são con-
solidadas as proposituras dos palestrantes, como segue.

1 Fundamentos para o controle do financiamento cons-
titucionalmente adequado da educação, por Dra. Élida
Graziane Pinto

Constitucionalmente, é dever do Estado brasileiro se
comprometer objetivamente em avaliar e controlar a uni-
versalização de acesso, equidade de oportunidades educa-
cionais e qualidade do ensino. Em um contexto de crise
fiscal, em que o custeio da manutenção e do desenvolvi-
mento do ensino público torna-se insuficiente ou mal ge-
rido, são necessárias ações coordenadas de
responsabilidade solidária nos três níveis da federação
para evitar e reprimir quaisquer desvios e retrocessos quan-
titativos ou qualitativos no piso de financiamento constitu-
cional do direito à educação; também acompanhar a
execução orçamentário-financeira e respectiva prestação
de contas e, ainda, avaliar os instrumentos de gestão e de
planejamento setorial na educação para que o direito fun-
damental à educação não pereça e possa, de fato, progre-
dir, como é constitucional e socialmente exigido.1

2 O Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi): proposta
de justiça federativa, por Daniel Cara

Os problemas da política educacional em meio às de-
sigualdades regionais geradas ou potencializadas pelo mo-
delo de organização do Estado nacional brasileiro poderia
ser remediado pelo instrumento voltado a equilibrar o fe-
deralismo brasileiro no que se refere à educação básica: o
Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) - uma ferramenta de
garantia do padrão mínimo de qualidade definido na Cons-
tituição da República, que figura no PNE.2

3 Garantia do direito constitucional à educação - LDB,
PNE, Fundef, Fundeb e EC 95/2017, por Carlos Jamil Cury

A CR/88 assegurou o financiamento, a gratuidade, a
obrigatoriedade (dos quatro aos dezessete), a gestão de-
mocrática, os recursos jurídicos, o regime de colaboração.
A LDB priorizou a organização pedagógica; o PNE dire-
ciona-se à ampliação do financiamento para a infraestru-
tura, a melhoria da qualidade das instituições escolares, a
atualização tecnológica das escolas, a universalização do
acesso em todas as etapas da educação básica, a formação
docente, a dignificação salarial dos professores, a amplia-
ção de acesso ao ensino superior. Mas o PNE está amea-
çado pela EC n. 95/2016 (teto para os gastos públicos). A
participação dos Tribunais de Contas para garantir a con-
tinuidade estável do gasto público com a educação (art. 212
da CR/88) seria a salvação (pelo PNE é possível avaliar a
efetividade). A Recomendação n. 1, de 24/10/2016 do Con-
selho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas proíbe
o retrocesso de direitos (art. 212 da CR/88) como também
indica que a qualidade e a equidade também devem ser con-
sideradas à luz do art. 208 da CR/88.3

4 PEC 15/2015 do Fundeb permanente (rel. deputada
Dorinha /PSDB-GO): o jabuti da privatização e outras
notas, por Salomão Barros Ximenes

O projeto substitutivo da reforma de política educa-
cional: 1) eleva a complementação obrigatória da União
de 10% para 30% do total dos recursos dos Estados, DF e
Municípios para o Fundeb; 2) muda o critério de distribui-
ção da complementação: 2/3 (20%) seria distribuído dire-
tamente a cada fundo estadual e municipal; 3) o Fundeb
vem para o texto permanente da CR/88; 4) mantém a vin-
culação da distribuição dos recursos do Fundeb tão so-
mente para as etapas e modalidades da educação básica; 5)
o CAQi tem implementação adiada (lei regulamentar); 6)
incorpora um novo critério para valores anuais por aluno
(lei regulamentar); 7) proíbe o custeio de aposentadorias e
pensões; 8) subvincula 70% dos recursos à valorização dos
profissionais (art. 61 da LDB); 9) mantém a mesma base
de cálculo tributária do Fundeb, todavia incorpora auto-
maticamente mais 2% de FPM, as compensações de perda
de arrecadação de impostos de desoneração e recursos de

participação no resultado pela exploração de petróleo e gás
natural; 10) incorpora princípios participativos (art. 193,
parágrafo único); 11) constitucionaliza o princípio da soli-
dariedade federativa e, por fim, 12) constitucionaliza a
regra da vedação do retrocesso, inscrita no Pacto DESC.4

5 O cenário atual exige uma atuação propositiva e in-
dutora dos Tribunais de Contas, por César Miola

O cenário atual exige uma atuação propositiva e indu-
tora dos Tribunais de Contas, buscando corrigir os rumos
do processo de implementação do PNE. A resolução nº
3/2015 da Atricon, que estabelece as diretrizes para o con-
trole dos gastos com educação, e o Acordo de Cooperação
firmado pela Atricon e o IRB com o MEC e o FNDE são
instrumentos normativos que norteiam a atuação dos Tri-
bunais de Contas na efetivação da absoluta prioridade de-
finida pela Constituição ao direito à educação de crianças
e adolescentes.

Os Tribunais de Contas devem desenvolver atuação es-
pecífica no fortalecimento do controle interno dos seus ju-
risdicionados, os quais são também responsáveis pelo
acompanhamento da implementação dos planos de educa-
ção, em cumprimento ao disposto nos incisos I e II do artigo
74 da Carta Constitucional.

Aliado a isso, a utilização do software de monitora-
mento TC educa é imprescindível para viabilizar o acom-
panhamento das metas do PNE pelos órgãos de controle e
pela sociedade. A ferramenta, que atualmente contempla as
metas da educação infantil e do ensino médio, permite afe-
rir o percentual de atendimento nas metas 1 e 3 do PNE
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios. O projeto
prevê a inclusão gradual de mais metas, cuja avaliação
pode se dar através desse instrumento, caso daquelas de
nºs 2, 5, 6, 7 e 16.

A inclusão de um indicador específico da educação no
âmbito do QATC é um avanço no que diz respeito à ativi-
dade fiscalizatória das Cortes de Contas. A avaliação rea-
lizada em 2017 indicou diversas boas práticas, ao mesmo
tempo em que ficou demonstrada a necessidade de os TCs
avançarem na análise concomitante em relação a diversas
metas e estratégias do PNE.

� Gestores da área educacional suscitaram a ne-
cessidade de se estabelecer canais mais facili-
tados de comunicação com o MEC. Há entraves
nesse processo de diálogo, especialmente com
os Municípios.

� Mais orientações por parte dos TCs para aju-
dar no processo de gestão.

Elaboração e revisão
1 Evandro Martins Guerra (TCEMG)
2 Regina Célia Vieira Kelles (TCEMG)

1 Élida Graziane Pinto, procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo.
2 Daniel Cara, cientista político, coordenador geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, membro titular do Fórum Nacional de Educação (FNE).
3 Carlos Jamil Cury, professor emérito da Faculdade de Educação da UFMG.
4 Salomão Barros Ximenes, professor adjunto de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC (UFABC), pesquisador colaborador junto à Ação Educativa Assessoria, Pesquisa e Informação.

CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 33 2018 1312 CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 33 2018



CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 33 2018 1514 CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 33 2018

TRANSPARÊNCIA

Lançado Cadastro de Agentes Públicos do
Estado e dos Municípios de Minas Gerais

Uma porta a mais

MárciodeÁvilaRodrigues

O presidente do TCEMG, con-
selheiro Cláudio Terrão, lançou oficial-
mente, no dia 24 de abril, o portal do
Cadastro de Agentes Públicos do Estado e dos
Municípios de Minas Gerais (CAPMG). O portal – dis-
ponível no site do Tribunal ou, diretamente, no en-
dereço eletrônico: https://capmg.tce.mg.gov.br/ – tem
o objetivo de promover o acompanhamento pela so-
ciedade dos atos de gestão da folha de pagamento
com a utilização de malhas eletrônicas de fiscalização.

O CAPMG consiste em um banco de dados com in-
formações sobre a folha de pagamento dos agentes
políticos, dos servidores civis e militares, dos ocupan-
tes de cargos públicos efetivos e comissionados, dos
detentores de função pública, dos empregados públi-
cos e dos servidores temporários dos municípios e do
Estado de Minas Gerais. A base de dados conta com 1,7
milhão de agentes públicos cadastrados nas entidades
estaduais, municipais e de consórcios intermunicipais.

O banco de dados contém informações das folhas de
pagamento dos municípios, a partir do exercício de 2013,
e dos órgãos e entidades estaduais, a partir do exercício
de 2015. O sistema é regulamentado pelas instruções
normativas nº 04/2015, 03/2016 e 01/2017. Também é
objetivo do CAPMG criar mais um canal de transparên-

cia, fomen-
tando o controle social.

A construção da malha levou em
consideração os dados fornecidos pelos próprios ór-
gãos e entidades estatais, portanto dados autodeclara-
dos pelos próprios jurisdicionados do Tribunal. O
cruzamento dos dados permite a verificação de indícios
de irregularidades relativos ao acúmulo de cargos e
funções.

O objetivo do CAPMG é promover o acompanha-
mento dos atos de gestão da folha de pagamento de
pessoal de forma eficiente, eficaz e efetiva, com a in-
tensificação da utilização de tecnologia da informação
para maximizar a abrangência, a qualidade e a tem-
pestividade das ações de controle. Trata-se de um tra-
balho colaborativo entre o Tribunal e seus
jurisdicionados, permitindo identificar e corrigir even-
tuais irregularidades, bem como coibir o uso indevido
de recursos públicos.
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ENCONTRO TÉCNICO

Compromisso
com a capacitação

A capital, Belo Horizonte, foi o cená-
rio para a abertura oficial do Encontro
Técnico, nos dias 5 e 6 de abril, e o auditório
Vivaldi Moreira do TCEMG teve todas as ca-
deiras ocupadas pelos participantes. O con-
selheiro Cláudio Terrão, durante o discurso
de início, reiterou a relevância do evento no
processo de capacitação dos jurisdicionados e
ressaltou a importância em dividir conhecimento. “Ima-
ginem que possamos doar algo em que o objeto doado
permaneça integralmente conosco e também integral-
mente com aquela pessoa para quem se doou? O co-
nhecimento está, certamente, entre estes objetos.
Quando o partilhamos, o resultado é que cada um sai
com a mesma medida do conhecimento dividido ou
compartilhado”, afirmou.

O segundo encontro aconteceu no sul do estado,
nos dias 19 e 20 de abril. O evento de Pouso Alegre foi
marcado pela emoção da despedida à conselheira
Adriene Andrade, falecida no dia 16 de abril. Mais de 400
participantes que lotaram o plenário e o auditório da Câ-
mara Municipal da cidade se silenciaram por um minuto
em homenagem à primeira conselheira e presidente mu-
lher do TCE mineiro. As autoridades presentes também
lembraram o valor do saudoso conselheiro Simão Pedro

Toledo, que presidiu o
Tribunal de Contas entre

2003 e 2004 e foi prefeito
de Pouso Alegre e presi-

dente da Câmara. Mais de 80
municípios da região marcaram presença no

evento e até uma cidade de São Paulo, Jundiaí, partici-
pou do encontro.

Caratinga, no Vale do Aço, foi a terceira cidade a re-
ceber o Encontro Técnico do TCEMG, nos dias 10 e 11 de
maio. Na abertura, a procuradora do Ministério Público
junto ao Tribunal de Contas (MPC) Cristina Andrade Melo
explicou aos cerca de 500 participantes presentes que
aquele momento era a continuidade do trabalho inédito
pelo qual o Tribunal se concentrou, desde o ano passado,
no controle da qualidade dos gastos com a educação: o
programa Na Ponta do Lápis. “É agora, no presente, que
a União, os estados e cada município brasileiro, e tam-
bém a sociedade civil, precisam urgentemente colocar a
educação de qualidade na pauta de suas agendas como
ordem do dia, para que possamos tirar do papel o Plano
Nacional de Educação (PNE), que estabelece metas ou-
sadas mas absolutamente necessárias para os próximos
seis anos da educação pública no Brasil”, discursou a pro-
curadora.

Fred La Rocca, João Cerqueira e LucaMendes

Todo ano os agentes públicos mineiros têm um com-
promisso certo na agenda de atividades: o “Encontro Téc-
nico TCEMG e os Municípios”, um fórum de capacitação
para os jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado
(TCEMG), organizado pela Escola de Contas e Capacita-
ção Professor Pedro Aleixo. O tema de 2018 é “Educação,
transparência e sustentabilidade da receita pública”, tra-
duzindo as prioridades da gestão do conselheiro Cláu-
dio Couto Terrão.Belo Horizonte, foi o cenário para

a abertura oficial do Encontro
Técnico, nos dias 5 e 6 de abril

�
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Alunos da
Escola Estadual

Professor Joaquim
Nunes, em Caratinga, que

cursam a Educação de Jovens e Adultos
(EJA) receberam a equipe do TCE

A participação dos alunos mar-
cou a visita à Escola Municipal

Professora Isabel Couti-
nho Galvão, em

Pouso Alegre

O encontro mantém uma programação fixa que, em
dois dias de evento, aborda assuntos como “O controle
da oferta da educação infantil”; “Possíveis soluções para
problemas na gestão na educação”; “Receitas e Despesas
na Educação”; e “Compras Públicas Sustentáveis na Edu-
cação”. Em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o TCE fala ainda
sobre Educação Empreendedora, e com a Secretaria de
Estado de Educação uma palestra sobre Gestão dos Re-
cursos da Educação. Em todas as cidades visitadas são
montados estandes do Sistema Informatizado de Contas
dos Municípios (Sicom), do app Na Ponta do Lápis e da
Ouvidoria do TCEMG

Conhecendo as escolas
Em cada oportunidade do Encontro Técnico no in-

terior, o TCEMG realiza em escolas públicas palestras do
Projeto Conhecer com o apoio da Coordenadoria de Ce-
rimonial e Relações Públicas. A participação dos alunos
marcou a visita à Escola Municipal Professora Isabel
Coutinho Galvão, em Pouso Alegre (MG), no dia 18 de
abril. As 75 crianças, que cursam o quarto e o quinto
ano do ensino fundamental, ficaram de olhos e ouvidos
atentos às apresentações, conduzidas pela pedagoga
Naila Mourthé – assessora da Presidência do Tribunal –
e pelo assessor da Diretoria-geral, Paulo Vicente Gui-
marães.

Apesar da pouca idade, em torno dos 10 anos, os
alunos não se intimidaram. A todo o tempo as mãozi-
nhas ficaram levantadas aguardando o momento de
fazer perguntas ou de responder aos questionamentos
provocados pelos servidores do Tribunal. Dessa forma,
temas sérios e poucos conhecidos, como o papel da
Corte de Contas na sociedade e a importância da parti-
cipação do cidadão na fiscalização da administração
pública, foram naturalmente apresentados aos cida-
dãos do futuro. Acostumados com a tecnologia, as
crianças se encantaram com o aplicativo Na Ponta do
Lápis, pelo qual a sociedade pode avaliar e fazer recla-
mações sobre as escolas públicas. E saíram do encontro

com um compromisso: contar aquilo que aprenderam
aos pais.

Já em Caratinga, na noite do dia 9 de maio, a vez foi
dos adultos. A dupla de assessores conduziu uma conversa
franca com 60 alunos da Escola Estadual Professor Joaquim
Nunes, que cursam a Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Mesmo após um dia de trabalho, os estudantes estavam
atentos à Fábula da Corrupção, que foi o ponto de partida
da reflexão. Depois da moral da história, a turma passou a
conhecer as funções do TCEMG e a importância de cada ci-
dadão apoiar os órgãos de fiscalização, levando ao conhe-
cimento das autoridades os fatos que apenas os usuários
dos serviços públicos sabem em detalhes.

Mais de 80 municípios da região Sul
marcaram presença no evento e até

uma cidade de São Paulo,
Jundiaí, participou do encontro

Caratinga, no Vale do Aço, foi
a terceira cidade a receber o
Encontro Técnico do TCEMG

�



Karina Coutinho

Quando vamos ensinar algo novo a alguém,
começamos com o bê-á-bá daquele assunto, ou
seja, as noções elementares. Inclusive, muitas es-

colas infantis assinam este nome (Bê-á-bá) justa-
mente por iniciar os pequenos alunos no mundo das

letras e das ciências. Mas não é só de educação infantil
que se vive o bê-á-bá. Gente grande também se enquadra
no assunto, principalmente quando o objetivo é aprender
e ensinar algo positivo. Neste sentido, o Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais (TCEMG) tem apontado cami-
nhos. Priorizou o controle dos recursos aplicados na área
da educação pela primeira vez em sua história (a que se
tem notícia) e tem aprendido e ensinado sobre o bê-á-bá
de priorizar o controle dos recursos nesta área. Com tanto
aprendizado, está servindo até de modelo para outros ór-
gãos no país. Ou seja, este bê-á-bá do controle do di-
nheiro da educação tem atraído alunos e professores
dispostos a melhorar esta política pública tão impor-
tante na construção da cidadania.

Para colocar em prática o objetivo a que se pro-
pôs, o TCEMG lançou um programa denominado“Na
Ponta do Lápis”, que contempla todas as ações e es-
tratégias traçadas pelo órgão para a fiscalização
dos recursos na área educacional. As ações do
programa vão desde auditorias a aplicativos de

celulares para denúncias, além de elaboração de
reportagens que demonstram e anunciam à sociedade o
que precisa ser mudado.
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Para se ter uma ideia de como este modelo está sendo
disseminado pelo país, recentemente o procurador do Mi-
nistério Público de Contas do Piauí (MPCPI), Márcio Vas-
concelos, se interessou pela ação que o TCEMG vem
desenvolvendo em relação ao envio de dados sobre edu-
cação pública ao Fundo de Desenvolvimento da Educação
(FNDE). O FNDE é uma autarquia federal responsável por
executar parte das ações do Ministério da Educação (MEC)
relacionadas à educação básica. A autarquia presta auxílio
financeiro e técnico aos municípios e executa ações que
contribuam para uma educação de qualidade.

O Estado do Piauí tomou conhecimento do trabalho
do TCE de Minas por meio da última edição da Revista Con-
tas deMinas (nº 32), que trouxe como reportagem de capa
a matéria sobre a virada dos números nas entregas dos
dados ao FNDE. A entrega destas informações é impor-

tante para que a sociedade possa acompanhar o nível de
investimento público em educação nas cidades, fortale-
cendo assim o controle social e contribuindo para a me-
lhoria das políticas públicas na esfera da educação.

Desde o início de 2018, o TCEMG vem trabalhando na
divulgação dos nomes dos municípios que não entrega-
ram as remessas de dados ao Sistema de Informações
sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope) do FNDE.
No dia 7 de fevereiro deste ano (data em que o TCE publi-
cou a terceira matéria sobre o assunto) o número de ina-
dimplentes era de 532 municípios, ou seja 62% do total.
No dia 14 de março, a realidade já era bem diferente: o nú-
mero já havia abaixado para 114 cidades, apenas 13% do
total das cidades. Até o fechamento desta edição, o Tribu-
nal de Contas de Minas Gerais já havia publicado sete ma-
térias exclusivas sobre o tema.

No dia 13/12/2017, técnicos do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará
(TCMPA) vieram a Belo Horizonte para conhecer o “ProgramaNaPonta do Lápis” desenvolvido
pelo TCEMG. Eles também estiveram na Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo
e conversaram sobre o modelo de treinamento com o diretor em exercício Henrique Quites.

O TCMPA lançou no dia 28 de março, o “Aplicativo Mobile TCM nas Escolas”, similar ao
app Na Ponta do Lápis do TCEMG. De acordo com o órgão paraense, o app dará suporte ao
programa “TCM nas Escolas” que está sendo realizado lá desde o ano passado, “com o obje-
tivo de melhorar a qualidade da educação nas escolas de ensino fundamental dos municí-
pios paraenses. ”

A TV Record de Belém fez
matéria sobre o aplicativo e
salientou que “a iniciativa é
uma contribuição do Tribunal
para que pais de alunos, estu-
dantes, professores, servido-
res, diretores, secretários de
educação e prefeitos possam
juntos - com o Tribunal - resol-
ver os problemas encontrados
nas escolas de maneira mais
rápida e eficaz”.

O bê-á-bá
do controle
do dinheiro
da Educação

PIONEIRISMO

TCM do Pará lança aplicativo similar ao
Na Ponta do Lápis do TCEMG



Karina Coutinho

Nascida em Boa Esperança, Adriene Barbosa de
Faria Andrade fez jus ao nome da sua cidade natal. Es-
palhou esse sentimento por onde passava, com um sor-
riso no rosto e um cumprimento a todos que se
aproximavam dela.

Sua carreira na vida pública foi marcada e determi-
nada pelo seu carisma. Assim, dirigiu uma cidade (Três
Pontas), um órgão que fiscaliza ao ano (2018) R$ 165 bi-
lhões provenientes de contas públicas (TCEMG), uma as-
sociação que defende 853 municípios (AMM-MG) e uma
organização social (Apae). Fez história. Quebrou para-
digmas com bom humor e leveza. Não pode e não deve
ser enquadrada como apenas uma mulher que assumiu
cargos como presidente e, sim, como um ser humano
que aceitou desafios de liderança. Imprimiu sua marca
pessoal, livre de gêneros.

Uma rádio de Três Pontas, cidade que Adriene co-
mandou de 2001 a 2004, registrou a partida da “eterna
prefeita de Três Pontas” com carinho. Lá, ela presidiu
também a Associação de Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (Apae) e foi nesse mesmo local que seu corpo foi
velado vindo do hospital Sírio Libanês (São Paulo). O se-
pultamento ocorreu em sua cidade natal.

No Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais
(TCEMG) foi presidente de 2013 a 2014. Como conse-
lheira do órgão, compunha a Primeira Câmara. Em um
livro especial feito para detalhar o seu biênio à frente à
presidência do TCE, ela registrou seu agradecimento: “o
sucesso de uma equipe é o resultado da contribuição de

cada um de seus integrantes. Agradeço aos servidores
do Tribunal de Contas que, com muita disposição e com-
petência, foram os verdadeiros responsáveis pelos gran-
des resultados que obtivemos no biênio 2013/2014”.

Também foi presidente da Associação Mineira de
Municípios (AMM) por dois mandatos. A entidade pu-
blicou em seu portal palavras sobre a atuação de
Adriene. “Ao considerar a relevância dos serviços pres-
tados para a defesa da causa municipalista e o legado
de contribuição para o desenvolvimento dos municí-
pios mineiros, a AMM destaca a mulher pública
Adriene Barbosa de Faria Andrade que será sempre
lembrada como uma disseminadora do aperfeiçoa-
mento da gestão pública”.

A Apae de Três Pontas publicou sua homenagem
em uma rede social: “Saudades. Adriene, a sua lem-
brança continuará viva, presente, latente em nossas
vidas e em toda parte da nossa instituição, elas nunca
irão desaparecer. Deus agora tem você em seus bra-
ços, mas nós teremos você eternamente em nossos co-
rações! Aos familiares, fica a força e a oração de toda a
equipe da Apae de Três Pontas”. A publicação teve 330
reações e 16 compartilhamentos no Facebook, até o
dia 11 de maio.

Adriene nasceu no dia 24 de maio de 1964 e faleceu
no dia 16 de abril de 2018, em São Paulo, onde seguia
em tratamento contra um câncer. Deixa dois filhos:
Bruna Barbosa de Faria Brito e Diego Barbosa de Faria
Brito. Era casada com o ex-senador Clésio Andrade.

As prefeituras de Três Pontas e de Boa Esperança de-
cretaram luto oficial de três dias pelo seu falecimento.

Conselheira
Adriene Andrade
deixa legado em MG
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LUTO



CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 33 2018 2524 CONTAS DE MINAS ANO 03 EDIÇÃO 33 2018

Márcio de Ávila Rodrigues

Morreu no dia 8 de maio, em Belo Horizonte, aos 81 anos, o ex-presidente do Tri-
bunal de Contas do Estado de Minas Gerais Sylo da Silva Costa. Advogado de for-
mação, ele atuou no TCE como conselheiro entre 1994 e 2006 e presidiu a Corte de
Contas nos exercícios de 1999 e 2000. Natural de Araçuaí, região nordeste de Minas
Gerais, Sylo Costa também fez carreira no Poder Legislativo do Estado.

A fina educação no trato pessoal e a postura combativa na atuação política
foram os traços marcantes da vida e da carreira de Sylo Costa nos dois importantes
órgãos públicos de Minas Gerais. Na década de 1970 notabilizou-se por ser uma voz
independente dentro da Arena (Aliança Renovadora Nacional), o partido que re-
presentava o governo numa época de bipartidarismo. Elegeu-se por dois mandatos
consecutivos pela Arena e cumpriu mais dois pelo PDS (Partido Democrático So-
cial), na década seguinte.

Na condição de fazendeiro, Sylo sempre lutou, na carreira legislativa, pelos in-
teresses dos produtores rurais de Minas Gerais, tendo sido autor e primeiro presi-
dente da Comissão para Assuntos da Sudene e Estímulos Fiscais (1972-1974) e
vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Interestaduais (1971). Foi
autor da Lei do Cadastro Rural, posteriormente adotada por 14 estados da federa-
ção. Também participou da aprovação de outras leis de interesse social como a cria-
ção da Procuradoria Fiscal do Estado e do Patrimônio Artístico e Histórico, hoje
representado pelo IEPHA.

Sylo Costa foi nomeado, em 1994, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais pelo governador Hélio Garcia. Assumiu a presidência em 1999 e
implantou uma administração austera, com ênfase praticamente exclusiva nas ques-
tões processuais. Mas seu lado polemista apareceu quando defendeu a equiparação
do Tribunal de Contas a uma câmara do Tribunal de Justiça, como alternativa para
aumentar o poder punitivo sobre os agentes públicos mineiros.

Sylo da Silva Costa fez seus primeiros estudos em Belo Horizonte e bacharelou-
se em 1961 pela Faculdade de Direito do Triângulo Mineiro, em Uberaba. Exerceu a
advocacia na capital, inclusive em duas companhias mistas agrícolas do Estado, Fri-
misa e Casemg. Elegeu-se suplente de deputado para a legislatura 1963-67, che-
gando a ocupar por períodos intermitentes uma cadeira na Assembleia Legislativa.
Na mesma década, ocupou os cargos de oficial-de-gabinete na Secretaria do Inte-
rior (1963-1964) e de oficial-de-gabinete na Secretaria da Fazenda (1965-1966).

Casou-se no dia 14 de abril de 1963 com Maria Lília Andrade Cunha da Costa,
falecida em 1992, com quem teve dois filhos, Daniela e Sylo Junior, sendo este ser-
vidor concursado do TCE.

MEMÓRIA

Sylo da Silva Costa
ex-presidente do TCEMG
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UMA PERGUNTA PARA...

...Selma Beatriz Bento
Inspetora Escolar - Caratinga - MG

Como você chegou à
direção da Escola
Estadual Professor
Joaquim Nunes?
É uma escola tradicional em Caratinga, com
muitos problemas, localizada em um bairro
muito carente. Eu vimparaCaratinga, no setor
de Inspeção Escolar, e aceitei o desafio de
fazer a intervenção, após a exoneração do
gestor que estava há 18 anos no cargo.
Tenho aprendido muito. Meu objetivo pes-
soal émostrar para os outros gestores que
o que a inspeção cobra é possível: fazer
uma gestão transparente, de qualidade
e com poucos recursos financeiros. O
que eu quero deixar para esta comu-
nidade é que eles têmque cobrar isso
de quemquer que esteja aqui, e não
permitir que ninguém acabe com
o patrimônio que é deles.




