
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 11ª reunião ordinária - Gestão 2018-2020

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove às catorze 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

Darcy Ribeiro – Formação,  Pesquisa e Tecnologia Educacional,  Rua São Paulo,  nº40 A, Vila

Mathias. A reunião foi iniciada com a seguinte pauta: 1. Análise da prestação de contas do mês de

abril  do  ano  de  2019  –  Processo  nº30721/2019-91.  2.  Assuntos  gerais.  1. O  processo  foi

apresentado  em  3  volumes  sem  ressalvas  em  relação  à  prestação  de  contas,  no  entanto  foi

apontada a necessidade de análise do contrato da Empresa BASE, para tanto, solicitamos cópia do

referido  contrato. 2. Assuntos  gerais.  2.1.  Devolutiva  do  Processo  nº  12133/2019-11  -  foi

informado que até  o momento  não há termo de responsabilidade  de implantação de medidas

mitigatórias  e/ou  compensatórias  (Trimmc)  em  relação  aos  AVCBs  das  escolas;  -  quanto  à

solicitação  à  Seduc  de  encaminhamento  da  listagem  com  o  desmembramento  nominal  dos

servidores pagos com recursos do Fundeb, a fim de análise mais clara da aplicação dos 60%/40%,

a  Seduc encaminhou  a  solicitação  à  Sefin  que  por  sua  vez  informou  não  dispor  da  referida

listagem e sugeriu encaminhamento ao Degepat, este conselho reitera a solicitação e a necessidade

de apresentação no gerencial da listagem dos professores e funcionários pagos com o FUNDEB

para que haja condições eficientes de análise da prestação de contas.2.2 Processo que tramita no

Ministério Público está sendo respondido pelo departamento de infraestrutura -  Deafin/SEDUC e

Secretaria de Finanças – Sefin/PMS. 2.3 Foram justificadas as faltas dos conselheiros: Michele

Domigues Barbosa, Fabiana Riveiro de Morais, Rosana da Costa Corrêa Parra. 2.4 A representante

dos diretores Andréa Duarte Pitombeira de Moraes compareceu à reunião e explicou que devido à

aposentadoria do Cargo de Diretor, deixa de compor o Conselho, tomando posse no CAMCS

FUNDEB-Santos a partir dessa data a diretora Maria Conceição Oliveira Santos que participou do

pleito Gestão 2018-2020 sendo a terceira mais votada entre os diretores. Nada mais havendo a

tratar, foi encerrada a reunião e eu, Joelma Silveira Goularte de Lima, 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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