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ATAS DAS REUNIOES DO FUNDEB
2013/2015
AT A 04/2013 - REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DO FUN DEB
01. Aos vinte e oito dias do mes de outubro de dois mil e treze, na sala dos Conselhos Municipais
02. junto a Secretaria Municipal de Educa~ao, situada na Rua Cristiano Cleopath, numero mil
03. novecentos e dois, as dezoito horas e quinze minutos, em sua segunda chamada, deu-se infcio a
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reuniao extraordimiria do Conselho do FUNDEB, com a presen~a dos Conselheiros: Neusley
Martins Moura, Andre Luis Barbosa, Roseleine de Fatima Rocha da Silva, Lasara Isabel da
Silva, Fernando Vale e Cruz, 10silaine Regina da Silva Pinto e Fausto Sylvestre Rocha. A
Reuniao Extraordinaria teve infcio com a leitura e aprova~ao da Ata anterior, bern como sendo
justificadas as ausencias dos demais membros. Ap6s, prosseguiu-se a com as delibera~6es dos
temas da Pauta da presente reuniao onde foi decidido: 1) A nomea~ao do membro Andre Luis
Barbosa para alimentar 0 Portal dos Conselhos com as informa¢es das atividades referentes ao
Conselho do FUNDEB; 2) Analise e Aprova~ao do 3° Balancete Trimestral referente as
Despesas oriundas do FUNDEB ano de 2013; 3) Ciencia e Analise da documenta~ao solicitada
anteriormente a Prefeitura referente as despesas de cada Unidade em energia eletrica e liga~6es
telefOnicas, bern como aos dados estruturais e de alunos de cada Unidade. Por derradeiro, ficou
estabelecido que as Reuni6es Ordinarias passarao a ser realizadas as 14h das segundas quartafeiras de cada mes, visando com isso aumentar a participa~ao dos membros nas delibera~6es,
haja vista que a assiduidade dos membros vern caindo a cada encontro, motivo pelo qual duas
reuni6es nao ocorreram por falta de qu6rum, sendo uma a Reuniao Ordinaria do dia 09/10/2013
e a outra, uma reuniao Extraordinaria, que deveria ter sido realizada no dia 23/10/2013. Frise-se
que por estes motivos os debates para apresenta~ao de urn Regime Interno do Conselho do
FUNDEB ficarao para urn futuro encontro. Sem mais nada a tratar, eu, Andre Luis Barbosa,
secr~t;n0 do bienio 2013/2015, lavrei a pres ote ala q
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