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ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO FUNDEB 

 

Aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, por vídeochamada, em sua 1 

segunda chamada, às dezoito horas e trinta minutos, iniciou-se a reunião extraordinária com 2 

a Comissão de Elaboração do Regimento do Conselho Municipal de Acompanhamento e 3 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 4 

Valorização dos Profissionais da Educação – CMFUNDEB. Estavam presentes: Bruno 5 

Sérgio de Oliveira, Maria Luiza Gomes Zolini, Milena Barbosa de Lima, Regina Helena 6 

Machado Santos, Samantha Maniero, Thaís Acosta Batistella. Justificou ausência: Renata 7 

Perazoli. Tendo como pauta proposta: Realizar a leitura das pendências indicadas na última 8 

reunião e finalizar o regimento. A reunião iniciou com a presidente perguntando a comissão 9 

sobre os apondamentos e disse que a conselheira Renata havia deixado com ela alguns 10 

apontamentos, que durante a leitura apresentaria. A secretaria apreresentou os apontamentos 11 

no texto e houve sugestão de mudanças, alteradondo alguns pontos. Os conselheiros 12 

finalizaram a versão. Ficou acordado que seria enviado o regimento em vigor e a nova versão 13 

para a leitura e apreciação de todos os membros e se alguém indicasse alterações, dúvidas ou 14 

sugestões deveria fazer por e-mail, até o dia vinte e dois de junho. Foi deliberado que se 15 

tivesse contribuições a comissão se reuniria na próxima quarta-feira (23/06), verificaria os 16 

apontamentos e após análise finalizaria o regimento interno. Também ficou acordado que 17 

após esse cronograma, novamente o regimento seria enviado para os conselheiros uma vez 18 

que a aprovação do novo regimento interno ocorrerá em trinta de junho, dia em que não será 19 

aceito novas sugestões ou mudanças. Regina, presidente desse conselho deu por encerrada a 20 

reunião, às dezenove horas e quarenta e cinco minutos. Não havendo mais nada a ser tratado, 21 

eu, Milena Barbosa de Lima, secretária do biênio 2021/2022, dou por lavrada a presente ata 22 

que segue assinada pelos presentes. 23 
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