
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 13ª Reunião Ordinária – Biênio 2021-2022

Aos trinta dias do mês de agosto 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 Núcleo Educação para Paz (NEP), à Praça dos Andradas, 27, térreo,

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

prestação de contas do mês de julho/2022 (Processo nº 044852/2022-33 - 02 volumes) 1.2.

Após análise do processo do julho foi observado no gerencial, que nos relatórios de avaliação

da execução do contrato de serviços com a empresa Base: a) 67 relatórios apontam

problemas, como faltas de equipamentos e insumos; desses 18 relatórios apontam

contradições na entrega de equipamentos, tendo em vista que essas escolas possuem recibos

assinados atestando o recebimento de materiais e apontam no relatório não possuir os

mesmos; b) as escolas continuam apontando quantidade de insumos insuficientes para o mês,

gerando desorganização do processo de limpeza das unidades; 1.3) Pág. 283 - ausência de

carimbo da UME. 2. Na oportunidade o conselho solicita: a) a entrega / apensamento dos romaneios

de entrega de insumos aos gerenciais do Fundeb; b) a entrega de uma cópia dos recibos de

equipamentos das 86 escolas (carrinhos, kits, limpa vidro, placas sinalizadora, pois 49 escolas

apontam ausência de um ou mais equipamentos; c) que os relatórios de avaliação da execução do

contrato de serviços com a empresa Base sejam preenchidos com maior responsabilidade e

comprometimento por parte das Equipes Gestoras das UMEs para que o contrato possa ser

acompanhado / avaliado efetivamente. 3. Assuntos gerais. 4. Próxima reunião extraordinária

agendada para 29/09/22 às 14h00 - Sala Núcleo de Educação para Paz (NEP) para início do

processo eleitoral do próximo mandato. 5. Em anexo, seguem os relatórios correspondentes,

citados nesta ata. 6. Justificou a ausência a seguinte conselheira: Fabiana Riveiro e 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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