
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 12ª reunião ordinária - Gestão 2018-2020

Aos quatro dias do mês de julho 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

Darcy Ribeiro – Formação,  Pesquisa e Tecnologia Educacional,  Rua São Paulo,  nº40 A, Vila

Mathias. A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1. Análise da prestação de contas do mês de

maio  do  ano  de  2019  –  Processo  nº37429/2019-18.  2.  Assuntos  gerais.  1. O  processo  foi

apresentado  em  2  volumes  sem ressalvas  em  relação  à  prestação  de  contas,  no  entanto  foi

apontada a necessidade de análise do contrato da Empresa BASE, para tanto, solicitamos cópia do

referido contrato. 2. Assuntos gerais. 2.1 Foi entregue a Presidente o Ofício nº3632/2019-MP-

PJCS-PP datado de 26 de junho de 2019 e entregue em 4 de julho de 2019 no qual o 12º Promotor

de Justiça, Dr. Carlos Alberto Carmello Junior, reitera o teor do ofício nº2735/2019, expedido em

30 de abril de 2019, no qual solicitava que se pronuncie especificamente sobre a alegação de

custeio de empresa terceirizada em limpeza com verbas do FUNDEB e pagamento de servidores

aposentados e em desvio de função. A Presidente informou que com relação ao pagamento da

empresa terceirizada em limpeza e servidores aposentados e em desvio de função, após análise o

Gabinete da Secretária de Educação e a Presidente, encaminharão justificativa ao promotor para

análise.  2.2  Quanto  à  solicitação  à  Seduc  de  encaminhamento  da  listagem  com  o

desmembramento nominal dos servidores pagos com recursos do Fundeb, a fim de análise mais

clara da aplicação dos 60%/40%, a Seduc, este conselho reitera a solicitação e a necessidade de

apresentação no gerencial da listagem dos professores e funcionários pagos com o FUNDEB para

que haja condições eficientes de análise da prestação de contas. 2.3 Formação para conselheiros

do FUNDEB: é necessário que o conselho faça solicitação pois um dos pré-requisitos é que o

município  disponibilize  uma  plataforma  com  tutoria.  A  Presidente  fará  contato  com  a

coordenadora do Polo Municipal de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil – Polo

UAB/Santos. 2.4 Foram justificadas as faltas dos conselheiros: Fabiana Riveiro de Morais, Ubirajara

da Silva Caetano, Roselaine Florencio da Gama, Raphael Luiz Moura, Adelita Fraga da Silva, Susana

Vieira da Cunha Carregari Buck e Renata Cardoso Paes da Silva Tramontino. 2.5 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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