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CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- 

CUBATÃO

Prezado (a) Conselheiro (a),

A Presidência do Conselho Municipal de Educação 

convoca Vossa Senhoria para a Reunião ORDINÁRIA em 

28/07/2021 (quarta), às 10h Reunião do Conselho 

Municipal de Educação, que diante do Decreto Municipal 

nº 11.199 de 22 de março de 2020, no qual suspende a 

realização de reuniões presenciais, realizará as reuniões no 

ambiente virtual, modo de Videoconferência. Pedimos que 

s o l i c i t e  a  p a r t i c i p a ç ã o  a t r a v é s  d o  e m a i l :  

conselho.educacao@cubatao.sp.gov.br 

 Pauta:

 1) Leitura e retificação da Ata da reunião anterior.

2) Expediente da presidência. 

3) Debate sobre o Parecer 46/2021 (folha de pagamento). 

4) Apreciação do Parecer de Prestação de Contas da 

Câmara do Fundeb.

5) Análise de prestação de contas das entidades (organizar 

escala entre os conselheiros). 

6) Outros assuntos. 

 A Presidência aproveita o ensejo para lembrá-lo de que sua 

participação no Conselho Municipal de Educação é a 

garantia de participação do segmento que você 

honrosamente representa, dessa forma, sua presença é 

efetivação do processo democrático e merece 

consideração.

 Além disso, a participação no Conselho Municipal de 

Educação é regida por Lei Municipal, sendo sua atuação 

considerada de elevado interesse público.

 

Cubatão, 26  de julho de 2021.

Prof. Cesar Neves de Souza

Presidente  – CME

NOTIFICAÇÃO SEMAS - 044/2021

Termo de Colaboração N° ADM: 009/2018

Processo Administrativo n° 6239/2020

Prezado Sr (a). Representante Legal da OSC LAR 

FRATERNO DE CUBATÃO 

 CNPJ: 51.642.759/0001-09

Endereço: Av Joaquim Miguel Couto, 1130 – Vila 

Paulista, Cubatão/SP

E-MAIL: entidadefraterno@hotmail.com

Notificamos a OSC para a devolução do valor relativo à 

glosa apontada pelo órgão gestor – Secretaria Municipal 

de Assistência Social – SEMAS, por meio do ofício 077 e 

122/2021/SEMAS/rcp encaminhado no dia 17/03 e 

16/04/2021. 

Irregularidade: glosa apontada pelo órgão gestor, cujo 

valor de R$ 30.340,00 (trinta mil trezentos e quarenta reais 

) acrescidos de correção monetária não foi ressarcido pela 

OSC até a presente data. O prazo para atendimento da 

presente notificação é de 30 (trinta) dias, a partir da 

publicação desta. Decorrido o prazo sem que haja 

manifestação, serão aplicadas as penalidades cabíveis. 

Para mais informações,  ou dúvidas, em relação à 

devolução supramencionada, solicitamos que seja 

e n v i a d o  e - m a i l  p a r a :  

assistencia.social@cubatao.sp.gov.br com cópia para 

dieps@cubatao.sp.gov.br ou, ainda, pelos telefones de 

contato que seguem: (13) 3372-1162 e (13) 3361-8757, 

das 9h00min às 12h00min e das 13h00min às 16h00min. 
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