
 

 

CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL (CACS) DO FUNDEB 
Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020 

Lei Municipal de Criação nº 922 de 17 de março de 2021 
Decreto de Nomeação dos Membros Conselheiros nº 2868 de 27 de março de 2021 e Decreto 2882 de 02 de junho de 2021 

Mandato: 2021 - 2022 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CACS FUNDEB DE SIMÃO DIAS 
 

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta 
minutos, de forma virtual através do aplicativo Google Meet, acesso pelo link da 
videochamada: https://meet.google.com/vjr-vbdk-juh, 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) análise do 1º bimestre do 
SIOPE/MAVS; e 2) O que ocorrer. A reunião contou com as presenças dos seguintes 
conselheiros: Carmem Lucia da Solidade Santos, Clóvis de Andrade Franca, Dênio 
Alberto Barbosa Tavares, Edilma Santa Rosa Nunes, Gilberto Andrade dos Santos, José 

de Santana Alexandrino, José Milton de França, José Roberto dos Santos, Josefa 
Mendes De Farias Oliveira, Joseneide Dos Santos Costa, Josineide da Silva Nunes 
Santana, Juliana Santana da Silva, Maria Joelma Reis Nascimento, Maria Lucia Morais 
Santana, Ronimarcia da Cruz Santana, Valeria de Jesus Costa, Vânia Batista De Souza, 
Terezinha de Santana Santos. A Presidente do CACS/FUNDEB, convocou a Conselheira, 
Maria Joelma Reis Nascimento para secretariar a reunião. Havendo número legal, a 
Presidente do CACS/FUNDEB, passou para a ordem do dia. Iniciou agradecendo a presença 
de todos. Na sequência, foram apresentados os demonstrativos de aplicação dos recursos do 
FUNDEB e MDE e dos extratos bancários, relativos ao 1º bimestre (janeiro e fevereiro) do ano 
de 2021, com o seguinte resumo sobre os recursos do FUNDEB, saldo anterior no valor de 
R$ 682.731,75, obteve uma receita bimestral no valor de R$ 5.290.640,97, com despesas 
pagas no valor de R$ 3.187.398,90 e despesas empenhadas no valor de R$ 507.245,27, 
totalizando um saldo atual para o próximo bimestre no valor de R$ 3.293.470,09, perfazendo 
percentual de 60,36% dos recursos utilizados no exercício do FUNDEB relativo ao 1º bimestre 
de 2021. Sobre os recursos do MDE relativos ao 1º bimestre de 2021, teve um saldo anterior 
de R$ 773,80, despesas totais no valor de R$ 2.190.675,89, com saldo atual disponível para 
o próximo bimestre no valor de R$ 6.768,23, perfazendo um percentual de 23,46% dos 
recursos aplicados na MDE. Foram analisados os demonstrativos e extratos bancários, que 
apesar de informações altamente técnicas, foram apreciadas pelos conselheiros os quais 
realizaram a análise dos dados, não vislumbrando aparente irregularidade. Em votação os 
conselheiros opinaram, discutiram e solicitaram informações complementares, tais como: 
Extrato plataforma do Banco do Brasil e quais foram os serviços de terceiros – Pessoa Física, 
no valor de R$ 1.899,53 e os documentos comprobatórios (nota fiscal, empenho ou outros). 
Em votação todos aprovaram, bem como, acordaram uma reunião extraordinária virtual para 
uma mini formação com o objetivo de aprimorar as informações relativo ao Novo Fundeb. A 
presidente informou que solicitou informação sobre o saldo atual do FUNDEB relativo ao mês 
de junho de 2021 e que a informação é que possuía em 30 de junho de 2021, um crédito no 

valor de R$ 2.416.481,18 para aplicação, o qual deverá posteriormente ser analisado por 
este colegiado. A Conselheira Terezinha informou ao conselho que o motorista, anteriormente 
fiscalizado sem o uso de máscara, encontra-se cumprindo o uso de máscara de forma correta. 
O Professor Clovis ressaltou que a SEMEC notificou todos os motoristas, devendo manter o 
uso correto e todos os protocolos de combate ao COVID-19. Nada mais tendo a acrescentar, 
às quinze horas e cinquenta e quatro minutos, a Presidente declarou encerrada a reunião 
ordinária virtual, redigindo a presente Ata, a qual foi lida e aprovada por todos os presentes. 
Simão Dias/SE, trinta de junho de 2021.  

https://meet.google.com/vjr-vbdk-juh
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