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Aos 27 dias do mês de janeiro de 2022, às 08h:14min, na sala de reunião virtual na
plataforma Meet.google, através do link meet.google.com/aem-taoq-ifz, , realizou-se a I Reunião
Ordinária do Conselho de Acompanhamento e  Controle Social do Fundeb - CACS/FUNDEB 2022, sob a
Presidência do Conselheiro Wilson Dias de Souza e demais conselheiros presentes nomeados através
do DECRETO N° 26.053, DE 5 DE MAIO DE 2021, ID 0017771610, listados ao final. Após a contagem
de presentes e, havendo quórum regimental, o presidente agradeceu a todos pela participação e solicitou ao
Secretário-Executivo para proceder à leitura da Ordem do Dia. O Secretário-Executivo cumprimentou a
todos os presentes, aproveitou a oportunidade para cumprimentar e apresentar a professora Neila Carvalho
de Sá, nova assessora lotada no CACS/FUNDEB e na sequência passou à leitura da pauta da reunião, que
teve as seguintes proposições: Item 01. Análise de prestação de contas do fomento às escolas em tempo
integral – EEMTI – Exercício 2020; Item 02. Análise de prestação de contas do transporte escolar
no ensino fundamental – PNATE - Exercício 2020; Item 03. Apreciação e deliberação
para realização de formação/capacitação sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB; Item 04.
Elaboração do Calendário das Reuniões Ordinárias do CACS/FUNDEB 2022. Em seguida, o
secretário propôs aos conselheiros para que se fizesse uma pequena alteração na ordem das apresentações,
iniciando-se com a apresentação do item 03 da pauta, que trata da apreciação e deliberação da realização
de formação/capacitação sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB, em seguida a apresentação do
demais itens, o que foi deliberado por todos os conselheiros. A seguir, o secretário passou-se à
apresentação da nova ordem dos itens, conforme segue:  Item 01. Apreciação e deliberação
para realização de formação/capacitação sobre a aplicação dos recursos do FUNDEB; abrindo as
discussões, o Secretário-Executivo esclareceu que a proposta de realização da formação/capacitação sobre
a aplicação dos recursos do FUNDEB surgiu a partir de uma necessidade de formação a nível de estado,
sendo de suma importância para o bom desenvolvimento dos trabalhos no Conselho, e em seguida, passou
a palavra ao presidente do CACS/FUNDEB. O presidente esclareceu que com o advento da lei nº
14.113/2020, recebeu pedidos dos presidentes dos CACS/FUNDEB dos municípios, bem como da união
dos secretários municipais para a realização de encontros para que pudessem debater as várias mudanças
que estão ocorrendo e também atualizar os pontos para uma melhor aplicação da lei; que buscou contatos a
fim de garantir apoio ao evento junto ao  Secretário Estadual de Educação, com a Controladoria-Geral do
Estado, Tribunal de Contas do Estado, Superintendência de Licitações, Ministério Público do Estado, com
a Comissão de Educação no Senado, dentre outros. Apresentado o item, o Secretário-Executivo submeteu
a proposta à votação e os Conselheiros aprovaram a proposta à unanimidade, com a devida definição dos
conselheiros Marcilene Rodrigues da Silva Souza, Luciano Farias, José Jorge da Silva e José Willians
Martins Rocha, que irão colaborar para a realização, execução e demais ações necessárias à realização do
projeto. Item 02. Elaboração do Calendário das Reuniões Ordinárias do CACS/FUNDEB 2022; o
Secretário-Executivo apresentou o item justificando a necessidade de se elaborar o calendário para as
reuniões ordinárias do CACS/FUNDEB, que pela nova lei do FUNDEB devem ocorrer trimestralmente,
apresentando como sugestão as datas de 27 de abril, 27 de julho, 26 de outubro e 06 de dezembro de 2022.
Submetida à votação, os Conselheiros aprovaram a proposta à unanimidade; Item 03. Análise de prestação
de contas do transporte escolar no ensino fundamental – PNATE - Exercício 2020; antes de iniciar a

Ata 0023763659         SEI 0029.016093/2022-90 / pg. 1Ata de Reunião (0031812291)         SEI 0007.068360/2022-62 / pg. 1



apresentação, o Secretário-Executivo esclareceu que todas as informações com dados e valores da
prestação de contas enviadas pela SEDUC constavam no processo sei n° 0029.129584/2021-19, e que este
foi disponibilizado com a devida antecedência a todos os conselheiros, via e-mail, a fim de subsidiar a
melhor discussão e análise da referida prestação de contas. O Secretário-Executivo apresentou o
demonstrativo da prestação de contas do SIGPC - Sistema de Gestão de Prestação de Contas do FNDE,
onde constaram os seguintes dados: Saldo Reprogramado do Exercício Anterior de custeio no valor de R$
2.296.192,00, Valor Creditado pelo FNDE em 2020 R$ 3.789.493,00, mais Rendimento de Aplicação
Financeira de R$ 13.210,73, perfazendo um valor total de receita de 6.098.896,55 e com o Valor da
Despesa Liquidado de 67.882,64, sendo reprogramado para o ano de 2021, o valor de R$ 6.031.513,91.
Submetida à votação, os Conselheiros aprovaram a prestação de contas do transporte escolar no ensino
fundamental – PNATE - Exercício 2020 à unanimidade; item 04. Análise de prestação de contas do
fomento às escolas em tempo integral – EEMTI – Exercício 2020; ao iniciar a apresentação, o Secretário-
Executivo explicou que todas as informações com dados e valores da prestação de contas enviadas pela
SEDUC constavam no processo sei n° 0029.455706/2021-20, e que foi disponibilizado o acesso com a
devida antecedência a todos os conselheiros, via e-mail, a fim de subsidiar a melhor discussão e análise da
referida prestação de contas. O presidente pediu a palavra relembrando que inicialmente esta reunião
ordinária se daria de forma presencial e que devido ao crescimento dos novos casos de COVID-19, a
reunião se deu de forma virtual; o presidente sugeriu que, devido à algumas dúvidas presentes na
análise de prestação de contas do fomento às escolas em tempo integral – EEMTI – Exercício 2020, bem
como a ausência de alguns dados necessários (lançamento de despesas, custeio, saldo reprogramado, valor
total da receita, dentre outros) na prestação de contas enviadas pela SEDUC, seria de suma importância a
participação de um técnico da SEDUC para melhor esclarecer as dúvidas suscitadas. Abertas as
discussões, os conselheiros sugeriram a suspensão da análise das contas na presente reunião e posterior
convocação dos técnicos dos setores responsáveis para participarem de uma próxima reunião
extraordinária a fim de prestarem maiores informações e posterior parecer da prestação de contas. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrada a reunião às 9h:08min. Para constar, foi lavrada a
presente ata, que segue assinada por mim, Paulo Afonso Ribeiro, Secretário-Executivo, pelo presidente da
reunião e por todos os conselheiros participantes.

Porto Velho, 01 de fevereiro de 2022.

 
WILSON SOUZA DIAS

Presidente do CACS/FUNDEB
 

CONSELHEIROS
 

MARIA QUEITE DIAS FEITOSA

JOSÉ WILLIANS MARTINS ROCHA 

PAULO AFONSO RIBEIRO

Representantes do Poder Executivo Estadual
 

LUCIANO DA SILVA FARIAS

Representante da Associação Rondoniense de Municípios - AROM
 

VALTER RINCOLATO

Representante do Conselho Estadual de Educação - CEE/RO
 

MARCILENE RODRIGUES DA SILVA SOUZA

Representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME
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HIATA ANDERSON SOUSA E SILVA

Representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia - SINTERO
 

KENNY HAWS PINHEIRO DE ARRUDA

Representante dos Pais de Alunos
 

SARAH QUÉSIA PEIXOTO MAGNO

PÂMELA FERREIRA DE OLIVEIRA

Representantes dos Estudantes Secundaristas
 

JOSÉ JORGE DA SILVA

Representante da Sociedade Civil 
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