
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 5ª reunião ordinária - Gestão 2018-2020

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito às catorze horas e trinta

minutos em segunda chamada, 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 do Centro

de  Formação  Prof.  Darcy Ribeiro  –  Pesquisa,  Formação e  Tecnologia  Educacional,  Rua São

Paulo, nº40A, Vila Mathias. A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1. Análise da prestação

de contas do mês de setembro do ano de 2018 – Processo nº70553/2018-13; 2. Parecer trimestral

relativo ao 3º trimestre de 2018. 3. Assuntos gerais. 1. O referido processo foi apresentado em 3

volumes e foram observadas  as  seguintes  situações  para  as  quais  solicitamos  justificativa  ou

retificação com urgência:

 Foi observada a ausência de documentos referentes a prestação de serviços de lavanderia,
de 16 de junho a 15 de julho da UME Alcides Lobo Vianna, e no período de 16 de julho a
15 de agosto a documentação consta sem a assinatura e o carimbo da UME.

 Constar observação no Atestado de Prestação de Serviços da empresa Base da UME Alci-
des Lobo Vianna o aditamento do contrato nº137/2014 – processo nº77268/2012-10.

2. O parecer conclusivo acerca das prestações de contas referentes aos meses de julho, agosto e

setembro do ano de dois mil e dezoito, foram apontados em ata específica. 3. Assuntos gerais: 3.1

Devolutivas referentes a prestação de contas do mês de agosto – processo nº64814/2018-11: 3.1.1

Foi anexado ao processo administrativo pela COFI/Deafin os documentos referentes a prestação

de serviços de limpeza das UMEs solicitadas. 3.2 Foi pontuado pelos conselheiros a Presidente do

Fundeb  que  os  apontamentos  e  esclarecimentos  sejam cientificados  a  todos  os  presentes  em

conjunto e não paralelamente a outros assuntos abordados em reunião. 3.3 - Foram justificadas as

faltas  dos  conselheiros:  Roselaine  Florêncio  da  Gama,  Joelma  Silveira  Goularte  de  Lima,

Lucimaro  José  da  Costa  e  Raphael  Luiz  Moura.  3.4 Registramos  a  presença da  Chefe  da

COFI/SEDUC Gisele Lopes Nogueira Sodré que esclareceu dúvidas levantadas pelos conselheiros

em relação aos pagamentos efetuados com recursos do FUNDEB. 3.5 Nada mais havendo a tratar,

foi encerrada a reunião e eu, Rosana da Costa Corrêa Parra lavrei a presente ata que, após lida e

aprovada,  será assinada por mim e pela  Presidente do CMACS FUNDEB Santos Sra.  Eliana

Aparecida Miranda Paulo. Os demais  conselheiros  constarão em lista  de  presença  apartada  a

esta.___________________________________________________________________________
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