
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 quadrimestre de 2020 - Gestão 2018-2020

Aos vinte e nove e aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte às nove

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,  Rua  Visconde  do  Embaré,  14,

Centro,  Santos,  ressaltando  que  foram  observadas  as  orientações  de  medidas  de

contingência para a prevenção da transmissão e do contágio do coronavírus, sendo que

para isso os conselheiros compareceram de forma escalonada, divididos entre os dois

dias, nos períodos das nove horas às onze horas e trinta minutos e das doze horas às

quatorze horas e trinta minutos, para expedir parecer conclusivo acerca das prestações

de contas referentes aos meses março, abril, maio e junho de 2020, 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 nº 29273/2020-07

(março),  Processo  nº 29824/2020-61  (abril), Processo  nº  31554/2020-21  (maio)  e

Processo nº 31556/2020-56 (junho), o CMACS FUNDEB Santos propala o que segue: 

 Março: numeração de páginas rasuradas – folhas 327, 400, 405, 411, 413, 472, 492 e a

partir da 519.

 Junho: UME Terezinha Calçada (Penha) – Foram observadas anotações a lápis às folhas

427, 449, 430 e 450.

Sem  ressalvas.  Portanto,  o  parecer  conclusivo  do  quadrimestre  é  aprovado  sem

ressalvas. 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_________________________________________________________________.
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