
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 7ª reunião ordinária - Gestão 2018-2020

Aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove 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-A, Vila Mathias. A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1. Análise da prestação

de contas dos meses  de novembro e dezembro do ano de 2018 – Processo nº19740/2018 e nº

4999/2019-31; 2.  Parecer trimestral relativo ao 4º trimestre de 2018.  3. Assuntos gerais.  1. Os

referidos processos foram apresentados em 3 volumes cada um e  foram observadas as seguintes

não conformidades:

 Processo nº 4999/2019-31: Foi observada uma inconsistência nos valores de pagamento de

aluguel da UME Gota de Leite.

2.  O  parecer  conclusivo  acerca  das  prestações  de  contas  referentes  aos  meses  de  outubro,

novembro  e  dezembro  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 outubro – processo

nº74727/2018-44: Foi justificado pela chefe da COFI/DEAFIN que o carimbo da escola não é

necessário para validação do ateste, bastando apenas o carimbo de quem atestou. Em resposta ao

e-mail encaminhado em 29 de novembro de 2018, foram compartilhadas as informações sobre

valores atualizados dos imóveis locados. 3.2 – Foi recebido pelo conselho a carta de desligamento

do conselheiro Lucimaro José da Costa, representante titular do segmento - alunos. 3.3 - Foram

justificadas as faltas dos conselheiros: Miriam Adriana Joaquim Stopassoli Barazal, Susana Vieira

da Cunha Carregari Buck, Wolney da Silva de Paiva e Andrea Duarte Pitombeira de Moraes. 3.4

Registramos a presença da senhora Gisele Lopes Nogueira Sodré - Chefe da COFI/SEDUC que

esclareceu  dúvidas  levantadas  pelos  conselheiros  em relação  aos  pagamentos  efetuados  com

recursos do FUNDEB. 3.5 Foi solicitado pela presidente que seja enviado um ofício as Unidades

Municipais  de  Educação  dos  representantes  do  segmento  alunos  informando  que  as  reuniões

acontecem na  última  quinta-feira  de  cada  mês.  3.6  Foi  sugerido  pelos  conselheiros  que  seja

formalizado um ofício, encaminhado as Câmaras dos deputados estaduais e federais solicitando

esclarecimentos sobre o término do FUNDEB em 2020. 3.7 Foi solicitado pela presidente que no

Atestado de prestação de serviços de limpeza seja informado o número de funcionários que atuam

na unidade. 3.8 Foi solicitado pelos conselheiros esclarecimentos sobre o pagamento do AVCB.
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3.9 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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