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Ata da 8ª Reunião Ordinária – Biênio 2021-2022

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, 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), na Sala da Justiça Restaurativa, à Praça dos Andradas, 27, 1º Andar,

Centro, Santos (SP). A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1. Análise dos processos de

prestação de contas dos meses de Janeiro/2022 (Processo nº 011389/2022-25 - 02 volumes) e

Fevereiro/2022 (Processo nº 014652/2022-65 - 02 volumes). 1.2. Após análise do processo

do mês de Janeiro foi observado que a lista de servidores extraída da transparência consta a

lista de Janeiro/2021, páginas 49 a 248 (volume I), é necessário corrigir anexando os

relatórios de janeiro de 2022, Pág. 361 e 362 Carimbo ilegível da escola; Pág. 367 Sem

carimbo da escola 1.3. Após análise do processo do mês de fevereiro foi observado: Págs.

282 e 298 Carimbo da escola ilegível. 2. Leitura e aprovação da Ata nº 7 Reunião Ordinária

de 24/02/2022. 2.1. Os membros do conselho solicitam que seja reforçada a solicitação à Sra.

Gisele do DEAFIN para o envio do e-mail às UMEs solicitando que a avaliação da empresa

BASE seja enviada a SEDUC mensalmente com rigorosidade pelas diretoras, informar

também as diretoras que caso haja necessidade, os romaneios de entrega de materiais serão

solicitados pelo conselho e deverão ser enviadas prontamente a SEDUC. Os membros

sugerem que seja solicitado a Chefe das supervisoras Sra. Elizabeth que na reunião semanal

das supervisoras seja reforçado o cumprimento da solicitação do DEAFIN sobre as avaliações

e romaneios. 3. Assuntos gerais: 4. Próxima reunião agendada para 26/4/22 às 9h. 5.

Justificaram a ausência os seguintes conselheiros: Aurora Fernandez Rodrigues e Cássio

Raimundo Simões Canhoto. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Eliane

Cristina Henriques, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e

pela presidente do CMACS FUNDEB Santos Profa. Aline Beraldo Moraes Tavares. Os

demais conselheiros constarão em lista de presença apartada a esta.
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