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ATA DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – CACS-FUNDEB/DF. Aos dezoito
dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte, às 14h, por meio de videoconferência, em
virtude da necessidade de isolamento social, que se deve às orientações das autoridades
sanitárias locais, nacionais e da Organização Mundial de Saúde-OMS, sob a Presidência do
Professor Francisco José da Silva, foi realizada a 11ª Reunião Ordinária do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, que teve como pauta: a) Justificativa das
ausências; b) Participação da Sra. Valéria Cristina de Castro Gabriel, Assessora de Gabinete,
representante do Sr. Fábio Pereira de Sousa, Secretário Executivo de Educação do DF; c)
Formação do Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da
Educação-SIMEC e do Sistema de Gestão de Conselhos-SIGECON; d) Resultado do
acompanhamento às vistorias dos ônibus escolares; e) Informes; f) Encaminhamentos da reunião.
Ausentes os conselheiros que solicitaram renúncia: Antônio Enoide do Nascimento e Rayane
Isabela Tavares Silva, Titular e Suplente, respectivamente, representantes da Associação de Pais
e Alunos do Distrito Federal-ASPA/DF. Justificaram ausência os conselheiros: Diego Jacques da
Silva, e Leonardo Wilson Pinho Martins, titular e suplente, representantes da Secretaria de Estado
de Economia-SEEC-DF; Marcelo Acácio da Silva, e Daniel Fernandes de Sousa Correia, titular e
suplente, representantes da União dos Estudantes Secundaristas do Distrito Federal; e Bernardo
Fernandes Távora, suplente, representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação-CNTE. Não houve justificativa de ausências dos membros: Ailton Bispo dos Santos
Junior, e Antônio Emílio B. de A. Freire, titular e suplente, representantes da Subsecretaria de
Planejamento da Secretaria de Estado de Economia-SPLAN/SEEC-DF. A Secretária Executiva
Aparecida deu início justificando a ausência do Conselheiro Suplente Leonardo que estaria
substituindo o Conselheiro Diego que está de férias e do Conselheiro Bernardo que estava em
consulta médica. O Presidente do Conselho, senhor Francisco José da Silva, iniciou a reunião,
agradecendo à presença dos conselheiros e da senhora Valéria Cristina, Assessora de Gabinete,
representante do Senhor Fábio Pereira de Sousa, Secretário Executivo de Educação do DF. A
Senhora Valéria Cristina iniciou a sua participação justificando a ausência do Secretário
Executivo de Educação do DF, o Sr. Fábio Pereira de Sousa. Em seguida, o Presidente do
Conselho apresentou as atribuições do CACS, ilustrando os recursos a serem acompanhados,
que são: recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação-FUNDEB; recursos do Programa Nacional de Apoio
ao Transporte Escolar-PNATE; recursos do Plano de Ações Articuladas-PAR; recursos do
Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos-
PEJA; Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral-EMTI. Destacou
ainda que o CACS supervisiona o censo escolar anual e acompanha a elaboração do orçamento.
Enfatizou também, de forma individualizada, a complexidade para acompanhar e emitir parecer
conclusivo dos recursos mencionados. Ato contínuo, o presidente do conselho apresentou a forma
de atuação do CACS/FUNDEB/DF através de comissões (FUNDEB; PAR; PEJA; Censo Escolar
e orçamento). Logo em seguida, apresentou as demandas do Conselho: solicitação de 08 (oito)
servidores para atuar nas comissões e 03 (três) para atividades de apoio à Secretaria Executiva
do Conselho. O presidente do conselho enfatizou a dificuldade da execução de um
acompanhamento e controle social em alto nível dos recursos com as atuais condições materiais e
humanas. Colocou em discussão a ideia de estipular uma carga horária de dedicação exclusiva
ao conselho para o presidente do conselho e para os conselheiros que são presidentes de
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comissão. Em seguida, o Presidente do Conselho passou a palavra à Senhora Valéria que
prontamente agradeceu a apresentação e que transmitiria ao Senhor Fábio os questionamentos e
solicitações apresentados. O Conselheiro Paulo Henrique Alves Guimarães solicitou a palavra
reforçando as solicitações do presidente do conselho; e destacou ainda a preocupação com a
cronologia da execução e prestação de contas dos recursos transferidos para Secretaria de
Estado de Educação do Distrito Federal. A Senhora Valéria Cristina finalizou sua participação
informando, mais uma vez, ter registrado todos os questionamentos e que os passaria para o
Senhor Fábio e se colocou à disposição do conselho. A Conselheira Maria da Conceição Batista
da Silva solicitou tempo para se pronunciar e abriu sua participação agradecendo à presença da
Senhora Valeria; em seguida, a conselheira enfatizou a necessidade de mais recursos humanos
diante das demandas do conselho. A Secretária Executiva do CACS/FUNDEB/DF, Aparecida
Neto de Oliveira, solicitou a palavra corroborando com a Conselheira Maria da Conceição. Logo
depois, o presidente agradeceu à presença da sra. Valéria Cristina e deu continuidade à pauta ao
passar a palavra para a Secretária Executiva Aparecida Neto de Oliveira e para o servidor de
apoio administrativo da Secretaria Executiva do CACS, Sr. Carlos Eduardo Lobato, para que a
formação dos sistemas SIGECON e SIMEC fosse iniciada. A Secretária Executiva Aparecida e o
servidor Carlos explanaram sobre a área de atuação do SIGECON e do SIMEC com as suas
atribuições, funções, noções básicas e as ferramentas de cada sistema. No SIGECON foi
apresentada a aba “Início”, com as orientações para análise e emissão de parecer da prestação
de conta de cada programa acompanhado pelo CACS. Em seguida, foi apresentado a Aba
“Parecer”, com a relação dos programas com parecer da prestação de conta emitido pelo CACS
e os que aguardam a liberação para emissão de parecer. Logo depois, foram apresentados o
SIMEC com o rol dos termos de compromisso e as ferramentas disponíveis para o
acompanhamento da execução do contrato: Forma de contratação; Monitoramento; Notas fiscais;
Pagamentos efetuados e as Pendências. Em seguida, foi apresentado as orientações e o
questionário que deve ser preenchido para emissão do parecer da prestação de contas. O
servidor Carlos logo após apresentar as ferramentas do SIMEC disponibilizou uma planilha com
as informações dos Termos de Compromisso do Plano de Ações Articuladas-PAR e um gráfico
no qual informa as dimensões do PAR (Dimensão 1 - Gestão Educacional; Dimensão 2 -
Formação dos Profissionais; Dimensão 3 - Práticas Pedagógicas; Dimensão 4 - Infraestrutura)
que foram beneficiados com transferência de recursos. O presidente do conselho enfatizou a
necessidade do conselho ter mais membros e uma melhor infraestrutura para que as demandas
no âmbito do acompanhamento e controle sejam atendidas de forma adequada. Em seguida,
sugeriu que a 12ª Reunião Ordinária do Conselho ocorresse no dia 02/12/2020, o que foi
aprovado por todos os presentes. Encaminhamentos da reunião: a) Solicitar média anual dos
alunos do PNATE; b) enviar convite ao Secretário Executivo, Fábio Pereira de Sousa para
participar da 12ª Reunião Ordinária do CACS; consultar os conselheiros e as conselheiras
ausentes acerca da possibilidade da última reunião do ano ser realizada de forma presencial.
Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 15h30. Sala Virtual do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB - CACS/FUNDEB-DF, Brasília, 18 de novembro
de dois mil e vinte.

Francisco José da Silva, titular-CNTE

(Presidente)

Hilma Maria Reis Diniz, Titular-SEEDF

Paulo Henrique Alves Guimarães, Titular-CEDF

Maria da Conceição Batista da Silva, suplente-CEDF

Rodrigo Rodrigues Soares, Suplente-ASPA/DF

Mônica Saleh Mohammad Said, Titular-UMESB
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Documento assinado eletronicamente por HILMA MARIA REIS DINIZ - Matr. 02094304, Membro
do Conselho do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica do DF-Titular, em
02/12/2020, às 13:20, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por PAULO HENRIQUE ALVES GUIMARAES - Matr.
02340542, Membro do Conselho do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica do
DF-Titular, em 02/12/2020, às 13:44, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro
de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSE DA SILVA - Matr. 00263370,
Presidente do Conselho do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica do Distrito
Federal, em 14/12/2020, às 09:15, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de
2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por BERNARDO FERNANDES TAVORA - Matr. 02113740,
Membro do Conselho do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica do DF-
Suplente, em 14/12/2020, às 21:36, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro
de 2015, publicado no Diário Oficial  do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro
de 2015.
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