
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

Parecer 2º trimestre de 2018 - Gestão 2018-2020

Aos vinte e seis dias do mês de julho 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, nº40, Vila Mathias para
expedir  parecer  conclusivo  acerca  das  prestações  de  contas  referentes  aos  meses  de
abril, maio e junho do ano de dois mil e dezoito, além dos assuntos constantes na pauta
apresentada e lavrada na ata da reunião realizada na data de hoje.
Considerando  apontamentos  apresentados  após  análise  dos  Processos
Administrativos do ano de 2018 – Processos nº 34358/2018-84 – abril, 38444/2018-
66 – maio e 45554/2018-84 junho, o CMACS FUNDEB Santos propala o que segue:

 Nos relatórios do pagamento à Empresa Base consta serviços de lavanderia na
UME Lobo  Viana.  Solicitamos  que  seja  regularizada  a  informação  prestada,
apontando a destinação correta.

 Processo nº 45554/2018-84 junho

Folha nº 74 verso - registro 16325-3, Guarda não consta na listagem dos readaptados
qual a função em que está readaptado;

Folha nº 79 verso – Registro 15179-5, Mecânico não consta na listagem dos readaptados
qual a função em que está readaptado;

Folha nº 91 verso – Registro 19448-0, Orientador de Estacionamento Regulamentado
não consta na listagem dos readaptados;
Diante do acima exposto, manifestamo-nos com ressalvas sobre a prestação de contas
de abril, maio e junho do ano de dois mil e dezoito.  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 Vice-Presidente do CMACS FUNDEB
Santos Sra. Fabiana Riveiro de Moraes. ______________________________________

____________________________________________________________________________________

                                                       CMACS FUNDEB SANTOS Página 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

19
20

21
22
23
24
25
26
27

28


