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, AT A 03/2013 - REUNIAO ORDINARIA DO CONSELIt'lO DO FUNDEB
Aos bnze dias do mes de setembro de dois mil e treze, na sala dos Cpnselhos Municipais junto a
Secrytaria Municipal de Educagao, situada na Rua Cristiano Cleopa~h,mimero mil novecentos e
dOiS'1as dezoito horas e trinta minutos, em sua segunda chamada, deu-se inicio a reuniao
ordinaria do Conselho do FUNDEB, com a presenga dos Con$elheiros: Neusley Martins
Moura, Andre Luis Barbosa, Roseleine de Fatima Rocha da Silva, lasara Isabel da Silva, Jose
Alexpndre Pereira e Fernando Vale e Cruz. Ap6s confirmagao da presenga do qu6rum minimo,
a Rehniao Ordinaria teve inicio com a leitura e aprovagao da Ata, anterior, bern como sendo

08. justifjicadas as ausencias dos demais membros. Em seguida, foi lida Ieaprovada a ata da reuniao
09. anterlor. Ap6s, prosseguiu-se a reuniao onde repassei as informagoes acerca das solicitagoes
10. reali~adas na reuniao anterior. A Presidente deu andamento a r~uniao seguindo as pautas
11. prop<jlstas, sendo a primeira debatendo uma materia jornalista apontando supostas
12. irreglillaridades das contas da administragao municipal no que tang¢ aos recursos destinados a
13. Educ~gao. Para tanto, a noticia foi lida e debatida, onde nos debate~ surgiu a necessidade de se
14. apro'Var com urgencia urn regimento interno que regule as ativid~des do presente Conselho,
15. motNo pelo qual convocou-se uma reuniao extraordinaria para 0 di~ 25/09/2013, com primeira

cham;ada as 18h e segunda chamada as 18hl5min, a fim de que ise apresentem sugestoes e
17. propostas de urn regimento interno do Conselho Municipal do FUl"fDEB. Tal medida visa dar
18. ainda!mais legitimidade do presente Conselho para que 0 mesmo ,supervisione e fiscalize as
19. ativiqades da administragao municipal no que tange os recursos do FUNDEB. Seguindo a
20. pauta, 0 membro Alexandre sugeriu que para uma fiscalizagao mais' efetivas das despesas com
21. obrasl seja realizada uma analise sintetica na planta base da ()bra, a fim de facilitar a
22. fiscal~za~ao "in loco" das obras. 0 membro Fernando sugeriu para ,tanto, que 0 Departamento
23. Finan:ceiro fornega algum processo relacionado a obras, e que esteja relacionado nas despesas
24. do FUNDEB, a fim de que 0 mesmo possa ser supervisionado e fisfalizado por este conselho,

possifuilitando assim uma visit a a respectiva obra, ja que dos solicita~os na reuniao anterior, urn
nao era proveniente de recursos do FUNDEB e 0 outro ja foi objeto d analise e aprovagao do
bieniq anterior. Sem mais nada a tratar, eu, Andre Luis Barb,osa, ecretario do bienio

28. 2013/~015, lavrei apr ente ata que s gue··assinadapelos presentes.
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