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ATAS DAS REUNIOES DO FUNDEB
2013/2015
ATA 02/2013 - REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DO FUNDEB
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Aos'iquatorze dias do mes de agosto de dois mil e treze, na sala dos Conselhos Municipais junto
a Se~retaria Municipal de Educa<;ao,situada na Rua Cristiano Cleopath, numero mil novecentos
e dciis, as dezoito horas e trinta minutos, em sua segunda chamada, deu-se inicio a reuniao
ordi:p.aria do Conselho do FUNDEB, com a presen<;a dos Conselheiros: Neusley Martins
Mou,ra, Andre Luis Barbosa, Roseleine de Fatima Rocha da Silva, Lasara Isabel da Silva,
Marfela Machado Abdala, Milena Barbosa de Lima Rocha e Fernando Vale e Cruz. Ap6s
confirma<;ao da presen<;a do qu6rum minimo, a Reuniao Ordinaria teve inicio com a leitura e
aproiVa<;aoda Ata anterior, bern como sendo justificadas as ausencias dos demais membros ,
sendp que em seguida a Sra. Milena explicou acerca dos procedimentos referentes aos processo
e pl~nilhas que sao objeto de analise do Conselho e que sao periodicamente enviados pelo
Dep~rtamento Financeiro da Secretaria Municipal de Educa<;ao.Foi debatida a necessidade de
se b~scar informac;6es mais claras sobre se 0 Municipio esta respeitando os limites de 60% e
40% existentes na legisla<;ao do FUNDEB. Foram solicitadas medidas para que sejam
fornycidas informa<;oes referentes a conta de energia eletrica com as seguintes especifica<;6es:
End~re<;o: Rua Projetada, nO 100. Conta do Contrato 330000429300, Unidade Consumidora
42477239. A Presidente forneceu material impresso sobre 0 FUNDEB para melhor subsidiar
os m~mbros do Conselho nas questoes que sejam de sua al<;ada.Fic~ram estipuladas as datas de
reun~oes ordinarias ate 0 final do corrente ana da seguinte forma: 11/09, 09/10, 13/11 e 11/12.
Com rela<;aoaos Processos da constru<;aoda EMEI Maria de Lourdes Silva Viccino, bern como
da r~forma da Quadra da EM Joao Oriani, a Presidente forneceu as justificativas necessarias
para ia analise dos mencionados Processos, uma vez que no caso da Escola, se trata de obra
receritemente concluida, ou seja, de mais facil acompanhamento. Ja a reforma da quadra se deu
em vrirtude do avan<;ado estado de depreda<;ao, motivo pelo qual se exigiu a sua reforma e
cobertura. Ao final, foi proposta a solicita<;aojunto a Secretaria Municipal de Educa<;ao para
que a mesma forne<;a uma planilha que contenha os seguintes dados: Nome da Unidade,
Ende're<;o,Telefone, Diretora Responsavel, 0 tipo de ensino que atende (EMEF, EMEI, EMEC,
EJA)~nOde alunos (por series), area da Unidade, despesas realizadas por cada Unidade tal como
energia eletrica, telefone e agua. Sem mais nada a tratar, eu, Andre Luis Barbosa, secretario do
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segue assinada pelos presentes.
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