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Ata da posse - Gestão 2021-2022 

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um 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 nas 

dependências da Secretaria da Educação - SEDUC, sala de reuniões da Supervisão de Ensino, Praça 

dos Andradas, 27, Centro, para a cerimônia de posse dos membros do CMACS FUNDEB, gestão 

2021-2022, nomeados por meio do Decreto 9.400 de 22 de julho de 2021, publicado no Diário 

Oficial de Santos de 23 de julho de 2021, com a seguinte composição: representantes da 

Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo poder Executivo Municipal: titular - Eliane 

Cristina Henriques (Oficial de Administração – Coadi/ Deafin/Seduc), suplente - Liziene Melgaço 

Moura (Secretária de Unidade Escolar – Sease/Deplan/Seduc); representantes da Secretaria 

Municipal de Governo: titular - Suzete Faustina dos Santos, suplente: Anna Maria Vellardi de 

Pontes Prado; representantes dos professores das escolas públicas municipais: titular – Miriam 

Adriana Joaquim Stopassoli, suplente – Kátia Regina Araujo Domenes ; representantes dos 

diretores das escolas públicas municipais: titular - Aline Beraldo Moraes Tavares (UME Sandra 

Cristina Teixeira da Gama), suplente - Maria de Lourdes Cordeiro (UME Dr. José Carlos de 

Azevedo Junior); representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas 

municipais: titular- Cássio Raimundo Simões Canhoto (Assistente de Direção - UME Dos 

Andradas II/Sindserv), suplente - Wanderson Alarcon Junior (Inspetor de Alunos - UME Gota de 

Leite); representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais: titulares – Valéria 

Venâncio da Silva (UME Samuel Augusto Leão de Moura) e Tamires Ferreira Lopes (UME Leonor 

Mendes de Barros), suplentes – Henrique Luz França de Souza (UME Laurival Rodrigues) e Thais 

Munhoz (UME Olavo Bilac); representantes dos estudantes da educação básica pública: 

titulares – Marilda Maria Pereira da Silva (UME Prof. Mário de Almeida Alcântara) e Lindinaldo 

da Conceição (UME Cidade de Santos), suplentes – Rosimeire Maria Dias Aranha (UME Barão do 

Rio Branco) e Paulo Aurélio de Souza (UME Prof. Mário de Almeida Alcântara); representantes 

do Conselho Municipal de Educação:  titular - Fabiana Riveiro de Morais (Diretora), suplente – 

Cristina Torquato (Diretora); representantes do Conselho Tutelar: titular – Marcos da Costa 

Bento, Suplente – Priscila Fernandes Ribeiro; representantes do Conselho Municipal da Criança 

e do Adolescente de Santos: titular – Aurora Fernandez Rodriguez, suplente – Edmir Santos 

Nascimento; representante do Conselho Municipal de Transparência Institucional, 

Fiscalização Administrativa e Controle Social de Santos:  titular – Rivaldo Santos de Almeida 

Júnior, suplente – Rogério Custódio de Oliveira. Após a posse dos membros nomeados, foram 
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eleitos a Presidente, Vice-presidente e Secretária, entre os pares, considerando que os membros 

indicados pelo Poder Executivo Municipal,  em conformidade com a Lei Federal nº 14.113 de 25 

de dezembro de 2020, não podem ocupar a função de Presidente. Foi eleita como presidente a Sra. 

Aline Beraldo Moraes Tavares como Vice-presidente a Sra. Tamires Ferreira Lopes e como 

secretária a Sra. Eliane Cristina Henriques. Empossados todos os membros do CMACS Fundeb 

Santos, inicia-se a partir da data da publicação do decreto, 23 de julho de 2021, o mandato para a 

gestão 2021/2022. Participaram da reunião as Sras. Rosana da Costa Corrêa Parra e Joelma Silveira 

Goularte de Lima,  representantes da Comissão Eleitoral nomeada pela Portaria nº55/2021-Seduc e 

a Sra. Marcia de Castro Calçada Kohatsu, presidente da gestão anterior do CMCAS Fundeb Santos, 

de processos administrativos, dos documentos físicos e arquivos digitais para a nova presidente. Os 

presentes foram cientificados das atribuições do CMACS Fundeb: analisar os demonstrativos e 

relatórios que devem ser permanentemente colocados pelo Poder Executivo à disposição do 

colegiado para acompanhamento permanente das ações realizadas com os recursos recebidos do 

Fundo; verificar todos os aspectos relacionados à aplicação dos recursos, podendo requisitar ao 

Poder Executivo cópia dos documentos que julgar necessários ao esclarecimento de quaisquer fatos 

relacionados à aplicação dos recursos do Fundeb, especialmente sobre: despesas realizadas, folhas 

de pagamento dos profissionais da educação, convênios firmados com instituições não públicas 

(comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos) que oferecem atendimento na 

educação básica; realizar visitas para verificar: o andamento de obras e serviços realizados com 

recursos do Fundeb, adequação e a regularidade do transporte escolar, a utilização de bens 

adquiridos com recursos do Fundo; instruir, com parecer, as prestações de contas a serem 

apresentadas ao respectivo Tribunal de Contas; supervisionar o Censo Escolar anual e a elaboração 

da proposta orçamentária anual do respectivo município. É importante ressaltar: que o conselho não 

é gestor ou administrador dos recursos do Fundeb, seu papel é acompanhar toda a gestão desses 

recursos e o trabalho dos conselheiros não é remunerado, mas a atuação de seus membros é de 

grande importância para a Educação e deve atuar seguindo os dispositivos normativos legais. 

Também foi entregue a secretária orientações para a rotina administrativa do Conselho. Os 

conselheiros deliberaram que a próxima reunião será realizada dia 02 de agosto, segunda-feira, no 

prédio da Secretaria de Educação e que o material para análise ficará disponível das 9 às 16 horas 

e a próxima dia 04 de agosto, quarta-feira, no prédio da Secretaria de Educação e que o material 

para análise ficará disponível das 14 às 17 horas  Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada por 

mim Eliane Cristina Henriques que assinarei juntamente com a presidente eleita, os demais 

conselheiros assinarão lista de presença própria que será apensada à esta ata. Santos, 30 de julho de 
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2021. 
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