
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 1ª reunião ordinária - Gestão 2020-2022 
Aos dez dias do mês de setembro 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 do Centro de            
Formação Prof. Darcy Ribeiro - Formação, Pesquisa e Tecnologia Educacional, Rua São Paulo,             
nº40 A, Vila Belmiro. A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1. Análise da prestação de                 
contas do mês de julho do ano de 2020 – Processo no 37678/2020-59, apresentado em 1 (um)                 
volume; 1.1. Apontou-se a necessidade de envio de ofício ao Departamento Administrativo,            
Financeiro e Infraestrutura - Deafin solicitando a cópia do contrato e aditamentos da empresa              
Base, além da lista com nomes e salário dos funcionários por escola, como também gastos com                
insumos e taxas de lucros mensais da empresa. Considerando que o quadro vigente de              
funcionários das escolas no mês de julho não corresponde à realidade encontrada nas UMEs              
devido a pandemia Covid 19; 1.2. Foram percebidas inconsistências no gerencial de julho, a saber               
pag. 52v. constam 2 secretárias na UME Maria Luiza Simões Ribeiro, Reg. 26.845-8 e 29.304-3,               
pág. 71, constam 2 assistentes de direção, Reg. 22.762-9 e 24.711-4, pag. 73, 2 coordenadores,               
Reg. 21.080-7 e 23.185-2, pág. 73v, 2 orientadores Reg. 23.712-3 e 26.545-4, pag. 75, 2               
orientadores, Reg. 21.108-6 e 27.287-2, pág. 80v, 2 orientadores, Reg. 12.059-2 e 23.054-0, pág.              
85 2 orientadores, Reg. 23.149-8 e 28.466-1, pág. 85v, 2 orientadores, Reg. 24.613-2 e 24.648-8,               
pag. 87 v, 3 orientadores, Reg. 15.436-9, 21.165-6, 24.012-7, pag. 89, 2 assistentes de direção,               
Reg. 13.316-5 e 23.300-7, pag. 96 2 assistentes de direção, Reg. 21.194-6 e 23.136-5. 1.3. Há                
escolas que têm diretor efetivo e o nome não consta no gerencial exemplo: UMEs José Genésio,                
Leonardo Nunes, 1.4. A listagem de funcionários cedidos está incompleta. 2. Assuntos gerais. 2.1              
Foi elaborado e aprovado o cronograma de reuniões do conselho para análise dos gerenciais de               
prestação de contas de aplicação do FUNDEB no corrente ano, considerando os prazos para o               
parecer trimestral do conselho, as datas foram programadas conforme segue: 09/10; 13/11 e             
11/12/2020; 2.2. Foram justificadas as faltas dos conselheiros: Adriana Nascimento de Almeida,            
Karyn Yuly Cavazzini, Renata Magueta Carlos, Cristina Gottardi Van Opstal Nascimento, Kaio            
Cesar Pereira, Andre Luiz de Barros Alves, Renata Cardoso Paes da Silva Tramontino, Luciana              
Maria Braga de Souza Otero, Maria Conceição Oliveira Santos. Nada mais havendo a tratar, foi               
encerrada a reunião e eu, Denise Seoane Costa, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada,                 
será assinada por mim e pela Presidente do CMACS FUNDEB Santos Sra. Márcia de Castro               
Calçada Kohatsu. Os demais conselheiros constarão em lista de presença apartada a            
esta.___________________________________________________________________
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