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Ata da 19ª reunião ordinária - Gestão 2018-2020 

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte às catorze horas e trinta minutos em 1 

segunda chamada, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 2 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 3 

Educação – CMACS FUNDEB - Santos, reuniu-se ordinariamente, nas dependências da 4 

Secretaria da Educação - SEDUC, sala de reuniões da Supervisão de Ensino, Praça dos Andradas, 5 

27, Centro, Santos. A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1. Análise da prestação de contas 6 

do mês de janeiro – Processo nº 9.330/2020-88.  2. Asuntos Gerais. 1. A documentação de 7 

prestação de contas do referido processo foi apresentada em: 2 (dois) volumes - Processo nº 8 

9.330/2020-88. Foi realizada análise parcial do gerencial, apresentamos os seguintes 9 

apontamentos: 10 

− não foram encontradados os valores debitados no extrato das notas de liquidação de 11 

pagamento e ordens de execução de serviço que constam às páginas 324, 325, 329, 333, 12 

334, 345, 347 e 359; 13 

− não é possível a conferência dos valores de saída que aparecem no extrato bancário; 14 

− foram pagos R$ 245,85 de multa, o valor que era de R$ 5. 310,14 totalizou R$ 5.555,99; 15 

Face ao exposto, solicitamos agendamento de reunião com os setor responsável, com urgência, 16 

para esclarecimentos e viabilização do trabalho de análise pelos conselheiros 17 

2.Assuntos Gerais: 2.1 Curso - Conselheiros de Políticas Públicas (Convite): O curso é gratuito e 18 

aberto tanto a servidores quanto à sociedade civil em geral, com vagas limitadas. As solicitações 19 

de inscrição deverão ser enviadas ao e-mail: emaps@santos.sp.gov.br., serão abordados os 20 

seguintes temas, em três módulos:. Estado, sociedade e participação social; Gestão e Princípios 21 

da Administração Pública; Controle Social e Orçamento Público. 2.2 Eleições Biênio 2020/2022: 22 

Foi elaborado e aprovado o Edital para eleição dos novos Conselheiros biênio 2020-2022 e 23 

definido o seguinte cronograma: inscrições estarão abertas no período de 10 a 31 de março; 24 

votação acontecerá no período de 6 a 30 de abril; devolução dos envelopes com as cédulas e 25 

listagens de votação – de 4 a 8 de maio;  apuração dos votos - dia 12 de maio, para este dia será 26 

composta uma Mesa Apuradora de votos. Posteriormente, será publicado o resultado da eleição 27 

em D.O.S. e nomeação dos representantes para posse. 2.3 Reiteramos que o Conselho ainda está 28 

no aguardo do envio do material para análise do Programa Brasil Carinhoso a fim de que se possa 29 

dar o parecer conclusivo. 2.4 Justificaram as ausências os seguintes conselheiros:  Fabiana Riveiro 30 

de Morais, Renata Cardoso Paes da Silva Tramontino, Ubirajara da Silva Caetano e Rosana da 31 
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Costa Corrêa Parra. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Joelma Silveira 32 

Goularte de Lima, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pela 33 

Presidente do CMACS FUNDEB Santos Sra. Eliana Aparecida Miranda Paulo. Os demais 34 

conselheiros constarão em lista de presença apartada a esta. _____________________________ 35 


