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Ata da 16ª Reunião Ordinária – Biênio 2021-2022

Aos vinte e nove dias do mês de novembro 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 de reuniões da Supervisão de Ensino, à Praça dos

Andradas, 27, 1º Andar, Centro, Santos (SP). A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1.

Análise do processo de prestação de contas do mês de outubro/2022 (Processo nº

064417/2022-15 - 02 volumes); 1.2. Após análise do processo do mês de outubro foram

notadas seguintes inconsistências: a) Pág. 31, a servidora Elaine Cristina Rodrigues encontra-se no

relatório como cedida para o Sindserv porém não faz parte da equipe deste sindicato e o servidor

Cássio Raimundo Simões Canhoto encontra-se com a lotação Seduc na UME Prof. Avelino da Paz

Vieira, porém o correto é UME Andradas II. 2. Não houve pagamentos direcionados a empresa Base,

prestadora de serviços de limpeza e lavanderia, com os recursos do Fundeb neste gerencial 3. Este

conselho atesta que as despesas apresentadas referente ao PNATE vão ao encontro com o

estabelecido em Lei, observando que: em 2016 - não houve repasse (saldo de 2015 +

rendimentos); 2017 - crédito do FNDE + saldo de 2016 + rendimentos; 2018 - não houve

repasse (saldo de 2017 + rendimentos); 2019 - crédito do FNDE + saldo de 2018 +

rendimentos (gastos com manutenção); 2021 - saldo de 2019 e 2020 (crédito do FNDE +

rendimentos) 3. Assuntos gerais. 4. Próxima reunião ordinária agendada para 15/12/22 às

14h00 - nas dependências da Secretaria da Educação (SEDUC), na Núcleo Educação para

Paz (NEP). 5. Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: Tamires Ferreira Lopes,

Fabiana Riveiro de Morais, Marcos da Costa Bento, Aurora Fernandez Rodrigues, Marcio

Luiz Bernardes Calves. 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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