
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 18ª reunião ordinária - Gestão 2018-2020

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte às catorze horas 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  dos  meses  de

novembro – Processo nº 83871/2019-52 e dezembro – Processo nº 785/2020-29 do ano de 2019.

2.  Parecer  trimestral  relativo  ao  4º  trimestre  de  2019.  3.  Eleição. 4.  Assuntos  gerais.  1. Os

referidos processos foram apresentados em: 2 volumes - Processo nº 83871/2019-52 e 4 volumes -

Processo nº 785/2020-29 cada um e foi observada a seguinte ressalva:

 Processo  nº  83871/2019-52,  folhas  11  e  24,  foi  observada  divergência  no  extrato  em

relação ao Documento Único de Arrecadação (DUA), sendo que o primeiro apresenta o

valor de R$44.119,76 e o DUA R$44.419,76.

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

novembro e dezembro do ano de dois mil e dezenove, foram apontados em ata específica.  3.

Eleição:  A atual  gestão  do  conselho  termina  em junho e  é  necessária  a  composição  de  uma

Comissão  Eleitoral  para organizar  o  processo eleitoral  para o próximo biênio 2020/2222 que

escolherá os representantes dos segmentos diretores de unidade escolar, pais ou responsáveis de

alunos  e  alunos  matriculados  nas  Unidades  Municipais  de  Educação  –  UMEs.  A Comissão

Eleitoral  será  formada  pelas  conselheiras  Joelma  S.  Goularte  de  Lima,  Michele  Domingues

Barbosa e Rosana da Costa Corrêa Parra. As atuais representantes dos diretores, Sra. Eliana Paulo

e Sra. Maria Conceição, manifestaram interesse em concorrer as vagas para o próximo biênio. Foi

proposto o cronograma: Março – dia 9, publicação do Edital de abertura de inscrições no Diário

Oficial de Santos. As inscrições estarão abertas no período de 10 a 31 de março. Paralelamente,

serão  encaminhados  ofícios  para  o  Conselho  Municipal  de  Educação,  Conselho  Tutelar,

Sindicatos  representantes  dos  servidores  e  Administração  Municipal  para  indicação  de  seus

representantes  junto  a  este  Conselho.  Abril  –  de  1  a  3,  preparação  do  material  de  votação

(orientações, listagens e cédulas de votação). A votação acontecerá no período de 6 a 30 de abril.

Maio – de 4 a 6, devolução dos envelopes com as cédulas e listagens de votação.; dia 12, apuração

dos  votos.  Para  esse  dia  será  composta  uma Mesa  Apuradora  de  votos.  Posteriormente,  será

publicado o resultado da eleição em D.O.S. e nomeação dos representantes para posse a partir de

junho.  4. Assuntos gerais. 4.1 Socialização das reuniões que originaram o Fórum que irá discutir
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a  destinação  do  Fundeb  no  Brasil  a  partir  de  2021:  Após  solicitação  deste  Conselho  foram

realizadas reuniões a fim de melhor entendimento do andamento das políticas públicas pertinentes

ao  Fundeb.  Nessas  reuniões  houve  uma  mobilização  dos  nove  munícipios  que  pertencem  a

Baixada Santista onde se pode mapear a importância dos recursos recebidos e o impacto que pode

gerar a educação caso venha a deixar de existir ou de diminuição desses recursos. Após essas

reuniões foi deliberado o acontecimento de uma Audiência Pública Regional “Vamos debater o

futuro do Fundeb” que acontecerá no dia 7 de fevereiro às 9h, no Teatro Guarany, sendo este

Conselho representado pela Presidente. 4.2 Foi solicitado ao Conselho que escolha a bandeira que

melhor represente seus objetivos dentro dos dezessete Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

(ODS) estipulado pela Organização das Nações Unidas (ONU). Foi sugerido pelo Departamento

de  Articulação  (Deart)  que  o  Conselho  analisasse  o  objetivo  16,  mas  após  análise  dos

conselheiros, o objetivo que vem ao encontro das propostas do Conselho é o objetivo 4. 4.3 Foi

reiterada a solicitação apontada em Assuntos Gerais na ata da 16ª reunião ordinária – Gestão

2018-2020 que seja anexada a prestação de contas, 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 houver as situações mencionadas. O conselho também solicita que sejam

anexados  em  planilha  os  comprovantes  das  despesas  apontadas,  visto  a  dificuldade  dos

conselheiros conferirem a documentação.  4.4 O Conselho ainda está no aguardo do envio do

material  para  análise  do  Programa  Brasil  Carinhoso  a  fim  de  que  se  possa  dar  o  parecer

conclusivo.  4.5  Foram  justificadas  as  faltas  dos  conselheiros:  Raphael  Luiz  Moura,  Miriam

Adriana J. S. Barazal, Adelita Fraga da Silva, Ubirajara da S. Caetano, Nelson Melchior dos S.

Júnior e Michele Domingues Barbosa. 4.6 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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