Conselho de Acompanhamento, Controle Social e Fiscalização do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Goiânia –
Goiás - CACS FUNDEB - Lei Municipal N. 8.888 de 17 de março de 2010.

ATA CACS FUNDEB N°009/2020– Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte,
às nove horas e trinta minutos, tendo como referência a Casa dos Conselhos, situada na Rua B, Qd. E,
Lt. 13, N. 56, Vila Viana, em Goiânia – Goiás, iniciou-se a Sessão Plenária virtual dos Conselheiros e
Conselheiras do CACS FUNDEB do Município de Goiânia, por meio do aplicativo zoom. O
Conselheiro Presidente do CACS FUNDEB, Aguinaldo Lourenço Filho, abriu a Sessão Plenária,
aferindo o quórum dos Conselheiros e Conselheiras Titulares participantes: Alessandra da Silva
Camelo; Edileuza de Freitas Miranda Mendonça de Mendonça; Fernanda Ferreira Gomes;
Ludmylla da Silva Morais; Rivael Aguiar Pereira. Também, a participação dos suplentes, que
assumem titularidade nessa Sessão Plenária, em substituições aos respectivos titulares ausentes, que
apresentaram suas justificativas, os quais são: Alcilene Rosa Mendonça e Elza Santana Flores; e
ainda, os suplentes que assistem a Sessão, com as participações de seus Titulares: Camila Mendes
de Lima; Paulo Wanderson Nogueira da Silva. Foram justificadas as ausências da Conselheira
Titular Sônia Maria Mateus de Barros, em atendimento médico e do Conselheiro Jhonatan de
Macedo Sousa e seu suplente Claudio Rodrigues Martins, por estarem participando da Sessão Plenária
do Conselho Municipal de Educação de Goiânia. Participaram ainda, o professor Jorge Ricardo Arantes

Borges, Secretário Executivo e a professora Ângela Gomes Fernandes de Lima, apoio técnico da
Secretaria executiva CACS FUNDEB. O presidente Aguinaldo, cumprimentou à todos e agradeceu
pelo empenho da participação nessa última Sessão Plenária de 2020. Solicitou a leitura do Edital de
Convocação, com a proposta de Pauta: 1- Abertura da Sessão e conferência do quórum; 2 - Informes
Gerais; 3 – Apresentação e manifestação de Parecer dos membros da Comissão CACS FUNDEB de
análises prévias das Prestações de Contas (PCs), Processos e Balancetes da SME, quanto aos
Recursos do FUNDEB do 5º Bimestre 2020, relativos a Setembro e Outubro 2020. 4 - Deliberação
Plenária CACS FUNDEB; 5 – Apresentação, informes e manifestação de Parecer dos membros da
Comissão CACS FUNDEB de analises prévias, anual, das PCs da SME, quanto aos Recursos do
Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE 2019; 6- Deliberação Plenária; 7 –
Encaminhamentos, despedidas de final de ano e Encerramento. A pauta foi aprovada sem alterações.
Na sequência, abriu as inscrições e concedeu a palavra para os informes gerais. A Conselheira
Ludmylla informou sobre a situação da Educação na esfera Estadual, que sofre retrocessos com a
aprovação de Leis encaminhadas pelo Executivo Estadual à Assembleia Legislativa do Estado de
Goiás – ALEGO, as quais foram aprovadas, como a cobrança de novas alíquotas de desconto
previdenciário dos profissionais da ativa e dos aposentados, a retirada do quinquênio, licenças
prêmio, congelamento dos salários, descumprimento do Estatuto do Magistério e Plano de Carreira,
além do não cumprimento do reajuste do Piso Salarial Nacional dos Professores, dentre outros. E que
tais situações poderão ocorrer nas esferas municipais em 2021. Ressaltou a necessidade da união da
categoria, para enfrentar tais retrocessos dos direitos trabalhistas da Educação Estadual e Municipal.
Deseja que no ano de dois mil e vinte e um, haja um efetivo controle da pandemia com a vacinação
urgente contra o COVID 19 e a categoria possa se mobilizar, manifestar, reivindicar e barrar tais
projetos lesivos de Governos, buscando assegurar direitos já assegurados, porém não cumpridos.
Após o informe, o Presidente Aguinaldo concedeu a palavra ao Conselheiro Vice Presidente Rivael
Aguiar, para relatar, apresentar e manifestar com o Parecer da reunião da Comissão de analises
prévias das Prestações de Contas da SME, com os Balancetes dos recursos do quinto bimestre do
FUNDEB, referentes a setembro e outubro de 2020e a manifestação dos membros da Comissão. O
Conselheiro Rivael ao iniciar sua exposição, discorre sobre as análises efetuadas nas documentações,
que constam nas Prestações de Contas e Balancetes da SME. Apresentou aos conselheiros o RREO
do quinto bimestre do FUNDEB, da Prefeitura de Goiânia, publicado no SIOPE – FNDE MEC,
referentes aos meses de setembro e outubro, para conhecimento, leitura e analise de todos
Conselheiros participantes. Realizou a exposição detalhada e os esclarecimentos da legislação sobre
as questões contábeis e financeiras das documentações, balancetes, extratos bancários,
demonstrativos de receitas e despesas que integram os processos, para uma melhor análise das
Prestações de Contas dos Recursos do FUNDEB. Reiterou a seus pares, que não havia complexidade
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nas análises das PCs da Secretaria Municipal de Educação – SME, haja vista, que a maioria dos
recursos em sua quase totalidade, são destinados ao pagamento da folha de pessoal. Ressaltou que em
Goiânia, investe-se mais que os 60% dos recursos previstos e destinados anualmente, à remuneração
dos profissionais do magistério. Esclareceu e detalhou os itens do Quadro Demonstrativo das receitas
e despesas do mês de setembro e outubro dos recursos do FUNDEB. Informou que estão corretos os
valores, os documentos apresentados como: os extratos bancários, as ordens de pagamentos e a
compatibilidade dos mesmos com os quadros de detalhamentos das receitas e despesas no período,
estando observados os critérios legais do FUNDEB, de aplicação mínima de 60% dos gastos com as
folhas de pagamento de pessoal e os 40% com despesas de manutenção do Ensino, onde entraram
também as despesas como o auxílio transporte e obrigações patronais. Rivael ainda expôs o
Demonstrativo de Arrecadação dos Recursos advindos de tributos de Goiânia, que integra a cesta do
FUNDEB, que no mês de outubro, foi maior devido a suspensão de pagamentos de vários impostos
federais, devido ao período da pandemia da Covid 19. Informou que como os impostos federais não
estão sendo pagos, a receita do FUNDEB aumentou. Lembrou aos Conselheiros e Conselheiras o
cuidado que todos deverão ter ao analisarem as PCs do sexto bimestre, pois, a Prefeitura de Goiânia
está com um superávit de mais de dezessete milhões e que o mesmo tem muito a executar nos meses
de novembro e dezembro de 2020. Ao final das exposições, informou que a manifestação dos
membros da Comissão foi pela aprovação das citadas Prestações de Contas, recomendando ao
Conselho Pleno, o referendo com a aprovação integral das PCs da SME quanto aos recursos do
quinto bimestre do FUNDEB, correspondentes aos meses de setembro e outubro de 2020. Ato
continuo, os Conselheiros, em processo de votação, acatou e aprovou as referidas Prestações de
Contas, na integralidade e por unanimidade, sem ressalvas, autorizando à Secretaria Executiva a
expedição das respectivas certidões CACS FUNDEB das aplicações dos recursos do FUNDEB, para
coleta de assinaturas e encaminhamentos das Prestações de Contas dos Recursos do FUNDEB de
setembro no processo n. 84725340/2020, e outubro no processo n. 85027956/2020, considerando a
veracidade presumida dos dados e documentações apresentados pela Secretaria Municipal de
Educação e Esporte de Goiânia, anteriormente expostos. Em seguida, passou-se ao próximo ponto da
pauta, referente a análise prévias anual dos membros da Comissão PNATE, quanto as PCs da SME
dos Recursos Financeiros do Programa Nacional de Transporte Escolar - PNATE 2019. O Secretário
Executivo CACS FUNDEB, prestou as informações da primeira reunião virtual da Comissão,
realizada no dia 29/10/2020, com a participação dos Conselheiros da Comissão e a representante da
gerencia de controle e prestações de contas da SME, Professora Natalia de Sousa Nazareth e a
gerente de elaboração e execução orçamentária, Professora Flavia Rodrigues A. G. de Freitas de
Souza, para apresentarem as Prestações de contas e os devidos esclarecimentos. As mesmas
expuseram que o total dos recursos disponibilizados ao PNATE 2019, foi na ordem total de R$
16.956,76 (Dezesseis mil, novecentos e cinquenta e seis Reais e setenta e seis centavos), constituído
dos recursos repassados do FNDE MEC do PNATE para o exercício de 2019 à Prefeitura de Goiânia,
no valor de R$ 14.333, 69 (Catorze mil, trezentos e trinta e três Reais e sessenta e nove centavos); do
saldo reprogramado dos recursos não utilizados no exercício de 2018, no valor de R$ 2.450,74 (Dois
mil, quatrocentos e cinquenta Reais e setenta e quatro centavos); e do rendimento de aplicação
financeira no valor de R$ 172,33 (Cento e setenta e dois Reais e trinta e três centavos). Informaram
também que foram executados os recursos na contratação de serviços de transporte escolar rural, com
a locação de um veículo escolar em 2019, no valor total de R$ 11.310,27 (Onze mil, trezentos e dez
Reais e vinte e sete centavos). Sobrou um saldo no valor de R$ 5.646,49 (Cinco mil, seiscentos e
quarenta e seis Reais e quarenta e nove centavos), que foi reprogramado para o exercício de 2020. A
gerente Flavia esclareceu que a programação orçamentária da Prefeitura de Goiânia, empenhou o
valor total de R$11.310,27 (Onze mil, trezentos e dez Reais e vinte e sete centavos), de acordo com o
respectivo processo autuado de contratação da referida locação do veículo escolar. Os Conselheiros
ao discutirem sobre a sobra desses recursos em 2019, consultou se não haveriam problemas de
contingenciamento ou não repasses de recursos do PNATE ao ano de 2020. Solicitaram que a
Presidência CACS FUNDEB, formalize tais questionamentos à SME, para obterem as informações
CACS FUNDEB – Casa dos Conselhos - Rua B, N. 56, Qd. E, Lt. 13, Vila Viana -Goiânia - GO
CEP: 74.635-110 -

Tel: 62 3524-5055. Email: cacsfundebsme@hotmail.com

Conselho de Acompanhamento, Controle Social e Fiscalização do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Goiânia –
Goiás - CACS FUNDEB - Lei Municipal N. 8.888 de 17 de março de 2010.

oficialmente. Foi expedido Ofício CACS FUNDEB N. 018/2020 de 03.11.2020. A SME encaminhou
respostas formais pelo Oficio SME N. 4470/2020 de 18.11.2020, esclarecendo os fatos. Os
Conselheiros membros da Comissão, ao se reunirem virtualmente pela segunda vez, no dia
23.11.2020, analisou as informações do Ofício SME e manifestou favorável à aprovação integral das
citadas Prestações de Contas, recomendando ao Conselho Pleno, o referendo com a aprovação
integral das PCs da SME quanto aos recursos do PNATE 2019. Em seguida, foram lidos os Ofícios
CACS FUNDEB e o Ofício SME já citados, para conhecimento do colegiado CACS FUNDEB e
foram consideradas suficientes e satisfatórias as respostas. Ato continuo, os Conselheiros por
unanimidade, acataram as manifestações da Comissão de analises prévias e deliberou pela
aprovação/referendo das Prestações de Contas da SME, dos Recursos PNATE 2019, autorizando a
Secretaria Executiva e à Presidência CACS FUNDEB procederem aos trâmites de validação no
Sistema SIGECON – FNDE/MEC. Em seguida, o Presidente Aguinaldo, solicita que a Secretaria
Executiva, elabore e apresente ao final de janeiro de 2021, a proposta de cronograma das ações e
agendas CACS FUNDEB para o próximo ano letivo. Consulta a todas e todos se haveria algo mais a
ser tratado. Nada mais havendo a tratar, o Presidente Aguinaldo, todas e todos Conselheiros e equipe
técnica, despediram-se, manifestando felicitações ao período de Natal e desejos de um Ano Novo
com melhores perspectivas de futuro, sem Pandemias e com as urgentes vacinações da COVID 19. O
Presidente encerrou a Sessão Plenária, externando agradecimentos à todos. Eu, Ângela Gomes
Fernandes, redigi a presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada por mim, o Presidente, o
Secretário Executivo e as Conselheiras e Conselheiros CACS FUNDEB participantes da respectiva
Sessão Plenária. ___________________________________________________________________
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