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Ata da 1ª reunião ordinária - Gestão 2021-2022 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um às nove 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. Ressaltamos que foram observadas as orientações de medidas de contingência 6 

para a prevenção da transmissão e do contágio do coronavírus. Justifica-se a realização de reunião 7 

presencial a necessidade de análise documental e cumprimento do prazo estabelecido pelo Fundo 8 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para emissão do parecer, sobre a execução de 9 

aplicação dos recursos do Fundeb, por este conselho, sem o qual podem ocorrer prejuízos no 10 

repasse do recurso. A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1. Foi realizada a leitura do 11 

parecer 4º trimestre de 2020 – Gestão 2020 – 2022 para ciência dos conselheiros; 2. Assuntos 12 

gerais. 3. Foram justificadas as faltas dos conselheiros: Fabiana Ribeiro de Morais, Edmir Santos 13 

Nascimento, Rogério Custódio de Oliveira, Thais Munhoz. 4. Os conselheiros deliberaram que a 14 

próxima reunião será realizada dia 02 de agosto, segunda-feira, no prédio da Secretaria de 15 

Educação e que o material para análise ficará disponível das 9 às 16 horas e a próxima dia 04 de 16 

agosto, quarta-feira, no prédio da Secretaria de Educação e que o material para análise ficará 17 

disponível das 14 às 17 horas 5. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e eu, Eliane 18 

Cristina Henriques, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pela 19 

presidente do CMACS FUNDEB Santos Sra. Aline Beraldo Moares Tavares. Os demais 20 

conselheiros constarão em lista de presença apartada a esta. 21 
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