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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS FUNDEB DE SIMÃO DIAS 
 
Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às quinze horas, de 
forma virtual através do aplicativo Google Meet, acesso pelo link da videochamada: 
https://meet.google.com/vjv-xeze-sqb, reuniu-se o Conselho de Acompanhamento e 
Controle Social do FUNDEB do município de Simão Dias, em reunião ordinária, para 
deliberarem sobre as seguintes pautas: 1) Eleição para a escolha de um representante 
dos diretores no CACS/FUNDEB (2021/2022); 2) Supervisão da realização do Censo 
Escolar com os Diretores das Unidades de Ensino e a SEMEC; 3) Informes sobre as 
respostas referentes aos Ofícios de números: 01, 02 e 03/2021/CACS/FUNDEB; 4) O que 
ocorrer. A reunião contou com as presenças de: Terezinha de Santana Santos, Gilberto 
Andrade dos Santos, Maria Joelma Reis Nascimento, Josefa de Jesus Santos do 
Nascimento, Joseneide dos Santos Costa, Josefa Mendes de Farias Oliveira, Rosineide 
de Carvalho dos Santos de Jesus, Denio Alberto Barbosa Tavares, Edmária de Sousa 
Silva, Ronimarcia da Cruz Santana, Paulo Oliveira de Santana, José de Santana 
Alexandrino, Dinalva Santana de Cerqueira Amaral, Cecília Alves de Santana, Joelma de 
Menezes Nascimento Bastos, Josefa Edjane Santos Souza, Maria Lúcia Morais Santana 

Clovis De Andrade Franca, Rosemeire Santana de Cerqueira Amaral, Valéria de Jesus 

Costa, Dijalma santana do nascimento, Zênia Marta Carregosa Ribeiro, Edilma Santa 

Rosa Nunes, Juliana Santana da Silva, Edmilton Santana Santos, Josineide da Silva 

Nunes Santana, Cristiane do Nascimento Oliveira, Vania Batista de Souza, Josinete do 

Espírito Santo Batista, Sheilla Gardênia Fontes Leão, Maria Marinalva de Souza. Havendo 

número legal, a Vice-presidente, passou para a ordem do dia. A vice-presidente convocou 

a Conselheira, Edilma Santa Rosa Nunes para secretariar a reunião. A Vice-presidente 

saudou a todos, agradecendo a presença. Na sequência, informou que a Presidente do 

CACS/FUNDEB, por problemas de saúde, pediu renúncia da Presidência e da vaga titular 

de representante dos Diretores, conforme Ofício nº 01/2021, recebido em 18 de maio de 

2021. Assim, até que seja regularizado, a Vice-Presidente passa a assumir o 

CACS/FUNDEB temporariamente, até que uma nova eleição de escolha para a 

Presidência seja realizada. Ato contínuo, a Vice-presidente em atenção ao Ofício da 

SEMEC solicitou a eleição para a escolha de 01 diretor para representar o segmento no 

CACS/FUNDEB (2021/2022), conforme Edital de Convocação para todos os Diretores das 

Escolas Básicas Públicas, com o objetivo de preencher a vaga existente, em decorrência 

da renúncia da Conselheira Titular a Sra. Vania Maria dos Santos, que por problemas de 

saúde, teve que se ausentar das atividades do CACS/FUNDEB. Passando a palavra, o 

Professor Clovis, agradeceu a presença de todos, desejou pronta recuperação da 

Professora Vânia, logo após, explanou sobre a importância do CACS/FUNDEB nas 

atividades educacionais do município. Passando para o processo de escolha, após a 

discussão sobre as atividades dos representantes, os Diretores decidiram para 

representar o segmento dos Diretores das Escolas Básicas Públicas no CACS/FUNDEB, 

passando a ser constituído na seguinte forma, a atual suplente passará a categoria de 

TITULAR: Ronimarcia da Cruz Santana, RG nº 1103889 SSP/SE, CPF nº 961.552.725-

49, telefone nº: (79) 998336705, residente na Av. José Neves Costa, nº 06, Centro, Simão 

Dias – SE, CEP: 49480 000 e eleito para ser o SUPLENTE: Dênio Alberto Barbosa 

https://meet.google.com/vjv-xeze-sqb
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Tavares, brasileiro, solteiro, professor e Diretor na Escola Municipal Otaviana Odillía da 

Silveira, RG: 1158460 SSP/SE, CPF: 907.613.325-53, residente na Rua Julio Manoel de 

Oliveira, nº 395, centro, Simão Dias/SE, Contato: (79) 9 9927 4878. Os diretores 

presentes, por aclamação, elegeram os diretores acima referidos. Passando, a partir 

deste momento representar o segmento, no CACS FUNDEB, pelo período de 2021 a 

2022. Continuando, a Vice-presidente, solicitou a presença dos Diretores das Escolas 

Básicas Públicas, conforme Ofício nº 03/2021/CACS/FUNDEB, com o objetivo de 

supervisionar a realização do Censo Escolar, conforme Lei Federal nº 14113/2020 e Lei 

Municipal nº 922/2021. A Conselheira Lúcia Morais, explicou a todos os presentes, que a 

supervisão da realização do Censo Escolar faz parte de uma das competências do 

CACS/FUNDEB, e que se faz necessário entender como está acontecendo este processo 

na rede municipal de ensino e o seu quantitativo. O Professor Edmilton, explicou que o 

município já finalizou o censo escolar relativo ao ano de 2020. E que estará pleiteando 

com a coordenação estadual, uma reunião sobre o censo escolar 2021, haja vista que a 

data base do censo é anterior ao término do ano letivo de 2020. Sobre a Educação 

Infantil, possui apenas o movimento e não rendimento. Sobre a realização do censo 

escolar de 2021, para o INEP, necessita da liberação, que deverá habilitar a escolas, criar 

as turmas, vincular professores e diretores, para depois o INEP liberar o sistema para a 

realização do censo escolar. O professor Clovis, complementou a fala do Professor 

Edmilton, explicando que a falta de rendimento no censo escolar de 2020 não penalizará 

o município, uma vez que houve movimento. A professora Lúcia, explanou sobre a 

importância do suplente nas ações do CASC/FUNDEB, para que todos possam está 

presentes e atualizados nas discussões. Continuando, fez observações sobre a 

realização do censo escolar, sobre a busca ativa, ressaltou que a responsabilidade da 

busca ativa deverá ser de toda a comunidade escolar. Falou da preocupação da 

reabertura das primeiras turmas do ensino fundamental, mediante ao momento da 

pandemia. Falou também da resistência em manter o quantitativo de alunos e atender a 

todos os alunos e seus responsáveis, no tocante a nova modalidade de ensino para 

manter a qualidade. Os conselheiros solicitaram uma previsão do quantitativo das pré-

matrículas relativo ao ano de 2021, ao setor responsável da SEMEC. Continuando, os 

diretores deverão informar um breve quantitativo para análise do CACS/FUNDEB. Ato 

contínuo, alguns diretores das unidades de ensino, afirmaram que possui uma noção do 

quantitativo de matrículas relativos ao ano de 2021, mas que começará de fato nas 

próximas semanas. Na oportunidade, solicitaram apoio de todos, para potencializar a 

busca ativa, ampliando as equipes para além das escolas, sensibilizando os professores e 

demais profissionais com ampliação das estratégias na manutenção e no quantitativo de 

matrículas. Após, a supervisão sobre a realização do censo escolar, as observações, as 

críticas e as ponderações, a Vice-presidente, informou que os Diretores que quiserem se 

ausentar já estariam liberados, permanecendo os demais conselheiros para as 

discussões sobre as demais pautas. Continuando, a Vice-presidente informou que através 

do Ofício nº 157/2021/SEMEC foram respondidos os Ofícios de números 01/2021, 

02/2021 e 03/2021 emitidos pelo CACS FUDNEB, que o SIOPE se encontra desabilitado, 

razão pela qual, o 1º Bimestre do ano em curso ainda não foi transmitido, mas que foram 
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anexados Extratos Bancários e Demonstrativos da Aplicação dos Recursos do FUNDEB e 

MDE dos meses de janeiro e fevereiro de 2021, para iniciar a analise até que o sistema 

reestabeleça. Sobre, as visitas in loco, a SEMEC está aguardando definição do dia, hora 

e outras necessidades para o CACS/FUNDEB realizar suas atividades, devendo apenas 

avisar com antecedência a Secretária, bem como, sobre o mau uso de máscaras por 

parte dos motoristas, a própria Secretária advertiu todos os motoristas, recomendando o 

bom e correto uso da máscara em todo o trajeto e demais medidas de propagação do 

covid-19. Os conselheiros sugeriram que se a situação permanecer, o CACS/FUNDEB 

deve oficializar, indicando trajeto e horário, para a SEMEC tomar as devidas providências 

de forma mais efetiva e até se recusando a entrar no ônibus, caso o motorista não queira 

usar a máscara. Nada mais tendo a acrescentar, às dezessete horas e dezoito minutos, a 

Vice-presidente declarou encerrada a reunião virtual, redigindo a presente Ata, a qual foi 

lida e aprovada por todos os presentes. Simão Dias/SE, vinte e seis de maio de 2021.  
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Registro Fotográfico da Reunião Ordinária virtual, realizada em 26 de maio de 2021, 
através do Google Meet, videochamada: https://meet.google.com/vjv-xeze-sqb. 
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