
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 16ª reunião ordinária - Gestão 2018-2020

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro 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  da

Secretaria da Educação - SEDUC, sala de reuniões da Supervisão de Ensino, Praça dos Andradas,

27, Centro, Santos. A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1. Análise da prestação de contas

do mês de setembro do ano de 2019 – Processo nº 69290/2019-90. 2. Parecer trimestral relativo ao

3º  trimestre  de 2019.  3. Assuntos  gerais.  1. O processo foi  apresentado  em 3 volumes sem

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

agosto e setembro do ano de dois mil e dezenove, foram apontados em documento apensado a esta

ata.  3. Assuntos  gerais.  3.1 Devolutivas  referentes  à  prestação  de  contas  do  mês  de  julho  -

processo  nº52434/2019-23.  3.1.1 Ateste  sem  o  carimbo  do  responsável  impossibilitando

identificar quem atestou o serviço de limpeza, página 403, UME Vinte e Oito de Fevereiro: Foi

anexada a prestação à folha 504, o ateste com o devido carimbo do responsável.  3.1.2 Não foi

apontada na prestação de contas a relação nominal dos servidores das UMEs Luiz Alca de Santana

e Maria Lúcia Prandi: Foi anexada a prestação de contas às folhas 505 a 511 a relação nominal

das UMEs citadas. 3.2 Devolutivas referentes à prestação de contas do mês de agosto – processo

nº61367/2019-29.  3.2.1 Ateste  dos  serviços  prestados  pela  empresa  Base  sem o  carimbo  do

responsável impossibilitando identificar quem atestou o serviço, página 327 e 483, UME Maria

Helena Roxo: Foi anexa a prestação de contas às folhas 1032 e 1033, o ateste com o devido

carimbo do responsável. 3.2.2 Foi solicitada a relação das Unidades Municipais de Educação que

receberam  o  Termo  de  Responsabilidade  de  Implantação  de  Medidas  Mitigadoras  e

Compensatórias – TRIMMC e quais foram as intervenções realizadas. Em resposta, o chefe do

Deafin, em substituição, Sr. Paulo Oshiro informa que as informações devem ser acessadas no

Portal da Prefeitura de Santos ou solicitadas por meio de abertura de processo no Poupatempo,

complementando que os TRIMMC em andamento são tratados pela Prefeitura e empresas em

questão, sendo que somente após finalizadas poderão ser consultadas.  3. Assuntos gerais:  3.1  A

Presidente e conselheiros compartilharam informações do Fórum pelo Fundeb Permanente e a

vinculação de recursos para a educação realizado no dia 4 de outubro em São Paulo. 3.2  Foi

solicitado pelo Conselho esclarecimentos em relatório descritivo sobre movimentações bancárias

e/ou eventuais situações equivocadas,  como depósitos e estornos efetivados equivocadamente,

anexado logo em seguida ao extrato. Tal solicitação deve ser atendida sempre que houverem as
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situações mencionadas. 3.3 O conselho solicita que sejam anexados em planilha os comprovantes

das despesas apontadas, visto a dificuldade dos conselheiros conferirem a documentação.  3.4

Foram justificadas  as  faltas  dos  conselheiros:  Michele  Domingues  Barbosa,  Maria  Conceição

Oliveira Santos, Roselaine Florencio da Gama, Raphael Luiz Moura, Ubirajara da Silva Caetano,

Fabiana  Riveiro  de  Morais,  Nelson  Melchior  dos  Santos  Junior,  Miriam  Adriana  Joaquim

Stopassoli Barazal e Renata Cardoso Paes da Silva Tramontino.  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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