
CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E
DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CMACS FUNDEB

SANTOS

Ata da 11ª Reunião Ordinária – Biênio 2021-2022

Aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, o

Conselho  Municipal  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do  Fundo de  Manutenção e

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da  Educação

(CMACS FUNDEB Santos),  reuniu-se ordinariamente,  nas dependências da Secretaria da

Educação (SEDUC), na Sala da Justiça Restaurativa, à Praça dos Andradas, 27, 1º Andar,

Centro, Santos (SP). A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1. Análise dos processos de

prestação de contas do mês de Maio/2022 (Processo nº 032678/2022-31  - 03 volumes) 1.2.

Após análise  do processo do mês de maio foi  observado  nos  relatórios  de avaliação da

execução  do  contrato  de  serviços  com a  empresa  Base  ateste  da  empresa  Base:  a)  70

unidades  municipais  de  educação  apontaram  que  não  receberam  ainda  parte  dos

equipamentos constantes no contrato; b) As UMEs Maria Patrícia; Claudia Helena dos Santos

Oliveira  Correa;  Antonio  Demóstenes  de  Souza  Britto;  Auxiliadora  da  Instrução;  Ayrton

Senna da Silva; José Bonifácio; José Carlos de Azevedo Jr.; Padre Leonardo Nunes; Lourdes

Ortiz;  Maria  de Lourdes Borges Bernal;  Profº  Mário de Almeida Alcântara;  Padre Lúcio

Floro,  Profº Pedro Crescenti,  Profº João Papa Sobrinho,  Vinte  e Oito de Fevereiro,  Profº

Waldery de Almeida, Luiz Alca de Santana, Eunice Caldas, Vereador João Inácio de Souza,

Leonor  Mendes  de Barros,  Sandra  Cristina  Teixeira  da Gama,  apontaram que receberam

material insuficiente para o mês; c) Solicitamos a substituição do relatório da página 518 que

consta ilegível e com um risco;  2.  Foram entregues apartados ao gerencial os romaneios de

entrega  dos  insumos  e  equipamentos  realizada  pela  empresa  Base  mensalmente,  bem  como  a

compatibilidade do número de funcionários lotados nas unidades escolares, conforme disposto em

contrato; 3. O conselho recebeu  cópia do e-mail, impresso, que foi enviado pelo DEAFIN no

dia 22/6/2022, à todas as unidades escolares e administrativas com uma cópia da íntegra do

contrato da empresa Base com a Prefeitura de Santos, assim como uma cópia da Ata nº 7

Reunião  Ordinária  de  24/02/2022,  em que  estiveram presentes  a  chefe  do  Departamento

Financeiro e os membros da empresa Base, conforme solicitado no gerencial de abril;   4.

Assuntos gerais: 5. Próxima reunião agendada para 28/7/22 às 9h - Sala Núcleo de Educação

para Paz (NEP)  6. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros:  Suzete Faustina dos

Santos.  Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Eliane Cristina Henriques,

lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pela presidente do

CMACS FUNDEB Santos  Profa.  Aline Beraldo Moraes  Tavares.  Os demais  conselheiros

constarão  em  lista  de  presença  apartada  a

esta._______________________________________________________________________
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