
Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação

Ata da 1ª reunião, Gestão 2018-2020

Aos dezoito dias  do mês de junho de  dois  mil  e  dezoito,  às  onze horas,  nas  dependências  da
Secretaria Municipal de Educação de Santos, na sala de reuniões da Coordenadoria de Supervisão
de Ensino, sito à Praça dos Andradas, 27, Centro, ocorreu a cerimônia de posse dos membros do
Conselho  Municipal  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do  FUNDEB,  gestão  2018-2020,
nomeados por meio do Decreto 8.130 de 08 de junho de 2018 (publicado no Diário Oficial de
Santos  de  11/06/2018)  com a  seguinte  composição:  representantes  dos  diretores  de  unidade
escolar:  titular -  Eliana Aparecida Miranda Paulo (UME Prof.  João Papa Sobrinho),  suplente -
Andrea  Duarte  Pitombeira  de  Moraes  (UME  Prof.  Florestan  Fernandes);  representantes  dos
professores: titular – Miriam Adriana Joaquim Stopassoli Barazal (Professor de Educação Básica I
– UME Dr. Alcides Lobo Viana), suplente – Adelita Fraga da Silva (Professor de Educação Básica I
– UME Samuel Leão de Moura); representantes de pais de alunos: titulares – Ubirajara da Silva
Caetano (UME Dr. Porchat de Assis) e  Nelson Melchior dos Santos Junior ( UME Padre Leonardo
Nunes), suplentes – Wolney da Silva de Paiva (UME Samuel Augusto Leão de  Moura) e Edilson
Gomes Santiago ( UME Oswaldo Justo); representantes de alunos: titulares – Edvaldo dos Santos
(UME Dr.  José  Carlos  de  Azevedo Junior)  e  Lucimaro  José  da  Costa  (UME Gota  de Leite)  ,
suplentes – Jadilson Martins dos Santos (UME Prof. Mário de Almeida Alcântara) e Washington
Vagner Alves ( UME Dr. José Carlos de Azevedo Junior); representantes dos servidores técnico-
administrativos das escolas municipais: titular- Michele Domingues Barbosa ( Cozinheira - UME
Flávio Cipriano Barbosa), suplente - Susana Vieira da Cunha Carregari Buck (Assistente de direção
– UME Padre Leonardo Nunes); representantes do Conselho Municipal de Educação:  titular -
Fabiana  Riveiro  de  Morais  (Orientadora  Educacional),  suplente  –  Denize  Di  Simone  Ferreira
Miranda  (Supervisora  de  Ensino);  representantes  do  Conselho  Tutelar: titular  –  Roselaine
Florêncio  da  Gama,  Suplente  –  Raphael  Luiz  Moura;  representantes  da  Administração
Municipal/Gabinete  do  Prefeito:  titular  Renata  Cardoso  Paes  da  Silva  Tramontino
(DEPLAN/SEDUC),  suplente - Márcia de Castro Calçada Kohatsu (Coordenadora Pedagógica);
representantes da Administração Municipal/SEDUC: titular - Joelma Silveira Goularte de Lima
(Diretora de Escola) e suplente - Rosana da Costa Corrêa Parra (Professora de Educação Básica II).
Após a posse dos membros nomeados, foram eleitos o  Presidente, Vice-presidente e Secretário,
entre  os  pares,  com  a  ressalva  que  os  membros  indicados  pelo  Poder  Executivo  Municipal,
conforme consta no art. 11, do  Regimento  Interno do Conselho Municipal de Acompanhamento  e
Controle  Social  do  Fundo  de  Manutenção   e  Desenvolvimento  da  Educação  Básica   e  de
Valorização   dos   Profissionais  da  Educação  –  FUNDEB  –  no  Município  de  Santos,  em
conformidade com o  disposto no § 6º do art. 24 da Lei Federal nº 11494/2007,  não podem ocupar
função de presidente ou vice-presidente.  Foi eleito como Presidente Wolney da Silva de Paiva,
Vice-presidente Fabiana Riveiro de Morais  e secretário Ubirajara da Silva Caetano. Empossados
todos  os  membros  do  CMACS  Fundeb  Santos,  inicia-se  nesta  data  o  mandato  para  o  biênio
2018/2020.  Os  presentes  foram  cientificados  das  atribuições  do  CMACS  Fundeb:  analisar  os
demonstrativos  e  relatórios que devem ser permanentemente colocados pelo Poder  Executivo à
disposição do colegiado para acompanhamento permanente das ações realizadas com os recursos
recebidos do Fundo; verificar todos os aspectos relacionados à aplicação dos recursos, podendo
requisitar ao Poder Executivo cópia dos documentos que julgar necessários ao esclarecimento de
quaisquer fatos relacionados à aplicação dos recursos do Fundeb, especialmente sobre: despesas
realizadas, folhas de pagamento dos profissionais da educação, convênios firmados com instituições
não  públicas  (comunitárias,  confessionais  ou  filantrópicas,  sem  fins  lucrativos)  que  oferecem
atendimento na educação básica; realizar visitas para verificar: o andamento de obras e serviços
realizados com recursos do Fundeb, adequação e a regularidade do transporte escolar, a utilização
de bens adquiridos com recursos do Fundo; instruir, com parecer, as prestações de contas a serem



apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas; supervisionar o Censo Escolar anual e a elaboração
da proposta orçamentária anual do respectivo município. É importante ressaltar: que o conselho não
é gestor ou administrador dos recursos do Fundeb, seu papel é acompanhar toda a gestão desses
recursos e o trabalho dos conselheiros não é remunerado, mas a atuação de seus membros é de
grande importância para a Educação e deve atuar seguindo os dispositivos normativos legais. Nada
mais havendo a tratar, a ata foi lavrada por mim Joelma Silveira Goularte de Lima que assinarei
juntamente com o presidente eleito, os demais conselheiros assinarão lista de presença própria que
será  apensada  à  esta  ata.   Santos,  18  de  junho  de  2018.
________________________________________________________________________________


