GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Conselho do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica do
Distrito Federal
ATA

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 dois dias
do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às catorze horas, por meio de videoconferência,
em virtude da necessidade de isolamento social, que se deve às orientações das autoridades
sanitárias locais, nacionais e da OMS”), sob a Presidência do Professor Francisco José da Silva,
foi realizada a 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
Fundeb, que teve como pauta: a) Justificativa das ausências; b) Participação do Sr. Fábio Pereira
de Sousa, Secretário Executivo de Educação do DF; c) Relatos do acompanhamento das
vistorias dos ônibus/PNATE – Conselheiro Bernardo Fernandes Távora; d) discussão preliminar
sobre o Plano de Ação 2021; e) Aprovação do calendário anual de reuniões ordinárias 2021; f)
Análise da prestação de contas do Termo 55/2015 – PAR-TD; g) Avaliação do mandado no
período de abril a dezembro de 2020; h) 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 FederalASPA/DF. Justificaram ausência os conselheiros: Ana Flávia Eleutério Guimarães, representante
suplente da Secretaria de Estado de Educação-SEEDF; Marcelo Acácio da Silva, e Daniel
Fernandes de Sousa Correia, titular e suplente, representantes da União dos Estudantes
Secundaristas do Distrito Federal. Não houve justificativa de ausências dos membros
representantes da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas do Distrito FederalUMESB: Mônica Saleh Mohammad Said e Carlos Henrique Silva Santos, Titular e Suplente,
respectivamente e 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. O Presidente do Conselho, Sr. Francisco José da Silva, iniciou a
reunião, agradecendo a presença dos conselheiros e informando que passaria a palavra ao
Conselheiro Bernardo Fernandes Távora para que o mesmo desse início ao relato sobre o
acompanhamento das vistorias dos ônibus escolares da frota da Secretaria de Estado de
Educação do Distrito Federal-SEEDF. O Conselheiro Bernardo Fernandes Távora destacou a
devolução dos ônibus devido ao fim dos contratos e do início da parceria com a Sociedade de
Transportes Coletivos de Brasília Ltda-TCB. Em seguida, informou que participaram da vistoria a
Gerência de Fiscalização da SEEDF e os Chefes das Unidades de Infraestrutura e Apoio ao
Estudante–UNIAE das Regionais de Ensino de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. O
Conselheiro Bernardo Fernandes Távora apresentou fotos retiradas durante a vistoria e relatou
sobre estado de conservação dos ônibus vistoriados, os quais se encontravam com muitas
avarias, sujos e com baterias descarregadas, ou seja, em situação de abandono. Em seguida, o
Presidente do Conselho, solicitou a palavra informando que o convidado Sr. Fábio Pereira de
Sousa se encontrava na reunião, agradeceu a presença do convidado e solicitou que os
conselheiros se apresentassem. O Sr. Fábio Pereira de Sousa iniciou sua participação
agradecendo ao convite do Conselho. Logo em seguida o Presidente do Conselho informou ao
convidado sobre o momento de regulamentação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação–FUNDEB e externou sua
preocupação em relação ao funcionamento do CACS. Em continuidade falou que cabe ao
conselho realizar o acompanhamento e controle social, e não a fiscalização e destacou os
programas: recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação; recursos do Programa Nacional de Apoio ao
Transporte Escolar (PNATE); recursos do Plano de Ações Articuladas Par (PAR); recursos do
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Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos
(PEJA); recursos de outros programas indicados pelo FNDE, supervisão do censo escolar; e
acompanhamento da elaboração do orçamento. Informou ainda que, futuramente, também será
atribuição do Conselho o acompanhamento e controle social da implementação do Custo Aluno
Qualidade-CAQ. Ato continuo, o Presidente do Conselho pormenorizou os recursos do PAR
informou que, nesse momento, há 56 termos de compromisso em vigor, sendo 26 com repasse de
recursos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE e 30 sem repasse.
Citou ainda o valor total desses 56 termos, no caso, 95 milhões de reais. O Presidente do
Conselho também apresentou ao Sr. Fábio Pereira de Sousa, uma proposta para a atuação do
Conselho, a qual se define na criação de quatro câmaras/comissões, as quais seriam: 1º
câmara/comissão - Recursos FUNDEB; 2º - Recursos PNATE e PEJA; 3º - Recursos do PAR,
Obras do PAR e outros programas e 4º - Censo Escolar,, Orçamento e CAQ e sugeriu que para a
composição da câmara/comissão fosse disponibilizado 2 assessores técnicos e 3 para atuar
junto à Secretaria Executiva do Conselho e da Presidência. O Presidente do Conselho, antes de
passar a palavra para o Sr. Fábio Pereira de Sousa, relatou que “todas essas atribuições
demonstram bem a complexidade do trabalho desenvolvido aqui pelo CACS, e por isso a nossa
reivindicação de mais recursos humanos, conforme já encaminhado via Ofício Nº 102/2020 SEE/FUNDEB”, demonstrando assim a complexidade das atribuições do CACS. Usando da
palavra o Sr. Fábio Pereira de Sousa agradeceu a apresentação pelo presidente; e informou que
faria uma avaliação da composição dos Conselhos da Secretaria de Educação. Corroborou com
os argumentos/questionamentos do Presidente do Conselho e salientou também, a importância
do trabalho em parceria com o Conselho no acompanhamento/monitoramento da execução dos
recursos públicos de forma a atingir o principal objetivo que é melhorar a qualidade da educação
ofertada aos estudantes. Em relação à composição do Conselho, o Sr. Fábio Pereira de Sousa,
reforçou a informação que estaria em diálogo com o Subsecretário de Gestão de PessoasSUGEP, Sr. Idalmo Santos para que fosse verificada a viabilidade de mais recursos humanos
para o CACS, e assim, na medida do possível se aproximar cada vez mais do ideal. O
Conselheiro Paulo Henrique Alves Guimarães destacou que, em função da sua participação no
Conselho de Educação do Distrito Federal, tem clareza acerca de uma questão central que deve
ser abordada: a execução dos recursos repassados pelo Governo Federal, os quais não estariam
sendo gastos de forma eficiente, acarretando assim, em uma possível inviabilidade no
recebimento de novos recursos. O Sr. Fábio Pereira de Sousa informou ao Conselheiro Paulo
Henrique Alves Guimarães sobre a dificuldade na execução dos recursos, hora pela grande
demanda da Secretaria de Educação, hora pela falta de recursos humanos qualificados. Informou
ainda que a Secretaria está em dialogo constante junto ao FNDE para que a execução dos
recursos seja feita de forma célere e salientou não só que há falta de mais recursos financeiros
para a educação como uma melhor gestão dos recursos já existentes. O Sr. Fábio Pereira de
Sousa finalizou sua participação expondo a importância das observações levantadas pelo
Conselho em relação aos recursos destinados à educação e que todos os recursos existentes
estão sendo analisados de forma individualizados junto ao FNDE. O Presidente agradeceu ao Sr.
Fábio Souza pela presença e afirmou que tem certeza que o diálogo será mantido para que o
CACS seja fortalecido e assim contribua ainda mais para a garantia das aprendizagens dos
estudantes da educação básica pública da Capital Federal. Dando continuidade à pauta, o
Presidente do Conselho abordou de forma sintética o Plano de Ação CACS/2021 e informou aos
conselheiros que o Plano de ação com validade até 2022 foi encaminhado para os respectivos emails e que todo final de ano é feito uma discussão prévia em dezembro e aprovação na primeira
reunião do próximo ano (janeiro) para a efetiva aprovação das ações, nesse caso específico do
ano de 2021. O Presidente sugeriu: a) acompanhamento mais objetivo e claro de todos os
recursos financeiros e também do censo escolar e do orçamento; b) a incorporação do CustoAluno-Qualidade (CAQ) como elemento central de acompanhamento e controle social. Enfatizou
ainda que o Plano de Ação é um documento que pode e deve ser revisitado sempre e podendo
ser modificado de acordo com as necessidades do CACS e da realidade dos fatos. Em seguida,
foi passada a palavra aos Conselheiros para diálogo sobre o documento apresentado. O
Conselheiro Paulo Henrique Alves Guimarães solicitou a palavra e informou que fez uma leitura
prévia do Plano de ação e sugeriu a permanência das visitas em relação ao PNATE. Já, em
relação as CEPIS, propôs que fossem realizadas visitas somente às unidades que estão com
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orçamento aberto para prestação de contas. Quanto ao PAR, propôs visitas sempre que for
necessário. Ficou acordado entre os membros do Conselho que na próxima reunião será
apresentado o Plano de Ação para 2021 com as sugestões indicadas nessa reunião ou
encaminhadas posteriormente via e-mail. Em continuidade à pauta, foi aprovado o calendário de
reuniões ordinárias apresentado pelo presidente, a saber: 27 de janeiro; 24 de fevereiro; 31 de
março; 28 de abril; 26 de maio; 30 de junho; 28 de julho; 25 de agosto; 29 de setembro; 27 de
outubro; 17 de novembro; 1º de dezembro. Foi aprovado também que o calendário poderá ser
alterado sempre que necessário. Prosseguindo com a pauta, foi iniciada a apreciação da
Prestação de Contas do Termo de Compromisso 55/2015-PAR-TD. O Presidente do Conselho
passou a palavra ao servidor de apoio administrativo da Secretaria Executiva do CACS, Sr.
Carlos Eduardo Lobato, que apresentou as informações para apreciação do Termo e pontuou
problemas acerca das informações no Sistema de Gestão de Conselhos-SIGECON, como: falta
dos extratos das movimentações bancárias e divergência da data de vigência do Termo entre os
sistemas utilizados para acompanhamento e controle social, no caso o Sistema de Gestão de
Conselhos - SIGECON e o Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do
Ministério da Educação-SIMEC. Após a apresentação das informações/divergências pelo
servidor Carlos Eduardo Lobato ficou acordado entre os Conselheiros que seria enviado ofício ao
FNDE e memorando à SEEDF com os devidos questionamentos acerca dos fatos citados e que
o CACS se reuniria de forma extraordinária, provavelmente no dia 14 de dezembro desse ano,
para nova apreciação da prestação de contas do Termo de Compromisso e emissão de parecer
conclusivo. O Presidente do Conselho deu continuidade ao último item de pauta, no caso a
avaliação do mandado no período de abril a dezembro de 2020. Solicitou que todos e todas se
manifestassem, com olhar avaliativo do referido período. A Conselheira Hilma Maria Reis Diniz
solicitou a palavra e avaliou de forma positiva, apesar de sentir falta das reuniões presenciais
suspensas devido à pandemia da Covid-19. Em seguida, o Conselheiro Paulo Henrique Alves
Guimarães pediu a palavra e também avaliou de forma positiva os trabalhos do CACS durante
esse período; destacou as ações tomadas pelo Presidente do Conselho, como: os momentos de
formação dos conselheiros, momentos esses avaliados como de grande importância para o
engrandecimento do Conselho e dos Conselheiros; destacou ainda a evolução do Conselho e o
trabalho produtivo realizado durante o ano. A Conselheira Maria da Conceição Batista da Silva
deu continuidade à avaliação e ponderou que o ano foi atípico devido à pandemia da Covid-19;
corroborou com as palavras da Conselheira Hilma Maria Reis Diniz no tocante a falta das reuniões
presenciais, e destacou também a necessidade de se ter mais recursos humanos. A Conselheira,
ao final de sua fala, afirmou que avalia o mandato do Sr. Presidente de forma muito positiva. A
Secretária Executiva do CACS/FUNDEB/DF, Aparecida Neto de Oliveira e o servidor Carlos
Eduardo Lobato reforçaram as palavras dos Conselheiros e avaliaram como positiva a forma de
gestão do Presidente do CACS. Logo em seguida, o Presidente do Conselho afirmou que gostou
muito da participação de todos e de todas e que, sem dúvida, o CACS avançou muito no que se
refere à sua atribuição de fazer o acompanhamento e o controle social dos recursos do Fundeb e
dos demais programas. Destacou ainda o longo caminho que os conselhos sociais têm no Brasil,
na medida em que há pouco reconhecimento do governo e da própria sociedade no que se refere
à importância destes Conselhos. Por fim, parabenizou e agradeceu novamente a todos e a todas
pelos dias dedicados ao CACS. Encaminhamentos da reunião: a) Elaborar e enviar ofício à
Secretaria de Educação e ao FNDE sobre as divergências de informações na prestação de
contas do Termo de compromisso 55/2015; b) encaminhar o Plano de Ação 2021 com as
sugestões dos conselheiros feitas nessa reunião; c) convocar reunião extraordinária,
provavelmente no dia 14 de dezembro, para apreciação do Termo de Compromisso n.º 55 de
2015. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas. Sala Virtual do
Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – CACS/FUNDEB-DF, Brasília, 2
de dezembro de dois mil e vinte.

Francisco José da Silva, titular–CNTE.
(Presidente)
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