
Ata da reunião do Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -  
Conselho do Fundeb. Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de Julho do 
ano 2016 (dois mil e dezesseis) às 19h30m (dezenove horas e trinta 
minutos) em uma das salas da Diretora Municipal de Ensino, Profa 
“ llca Galbiatti”, situada a rua 10 de Abril, n° 198 em Ariranha, 
reuniu-se o Conselho do FUNDEB, de conformidade com as 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei 1988, de 21/03/2007 e , 
devidamente nomeado pela Portaria 65/2015, de 01/06/2015, 
analisou os documentos constantes da Prestação de contas 
relativas ao 2o trimestre de 2016, apresentadas pelo Município, 
composto de: Balancetes trimestrais de Receita e Despesa, 
Demonstrativos de Aplicação Financeira e Documentação de 
Despesas realizadas com os recursos do FUNDEB, os quais 
demonstram claramente a movimentação dos recursos. Observa-se 
claramente, que a aplicação no FUNDEB com despesas liquidadas 
no 2o (segundo) Trimestre de 2016 (dois mil e dezesseis), foi de 
98,34% relativas a Despesas com Profissionais do Magistério e 
de 12,40% com Demais Despesas. Observa-se também, que a 
Aplicação Trimestral com despesas líquidas empenhadas no 
Ensino foi de 33,30% e liquidadas foi de 31,45%.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual eu, 
Paulo Augusto Poiani, lavrei a presente ata que após lida e 
aprovada, será assinada por mim e por todos os membros do 
Conselho. Ariranha, 26 de Julho de 2016.
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