
ATA DA ASSEMBLEIA DE GE§TORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE TABIRA . PE,

PARA ESCOLHA DE REPRE§ENTANTES QUE IRÃO COMPOR O CACS'FUNDEB .

CONSELHO DE ACOMPANHÂITTENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDCI NACIOI.IÂL DE
DESENVoLVTMENTo E MANUTENÇÃo DA EDUcAçÃo BASrc,A - TABIRÀ - pE.

Aos 09 (nove) dias do mês de janeiro de 2423 (dois mil e vinte três), às th, (nove
horas), reunirarn-se na §ede da §ecretaria [Iunicipal de Educação, situada a Rua Eduardo
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escolas municipais de Tabira - PE e demais funcionários, para a escolha de dois membros (um

titular e um suplente), que irão integrar o CACSIFUNDEB no quadriênio de 2A2312A26. Foi
designada para conduzir a assembleia, a Secretária de Educação, Professora Lyedja Ferreira
Barros Carvalho que, cumprimentando a todos. ressaltou a importância da participação no

controle dos recursos públicos repassados pela governo federal ao FNDE * Fundo Nacional e
Desenvolvirnento da Educação Básica, responsável pelo PNAT - Programa Nacional de
Transporte Escolar, PNAE - Programa Nacíonal de Alimentação Escoiar e demais prograrnas,
relacionados a educação básica. A secretáría destacou que a participação no CACSIFUNDEB
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procederam-se aos debates e esclarecimentos necessários sobre a atuação efetiva do
CACSIFUNDEB, culminando Çom as eleiçÕes que apresentaram o seguinte resultado.

Agradecendo a presença de todos, foi encerrada a presente assembleía e nada maís tendo a
acrescentar redigi a presente ata que será assinada por mím, Maria Luzinete Marques Pereira

Nome I nstítuicão Representada Assinaturas
Dinaura Fei=eira Lii-rra
Rezzo. (Titular)
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Municipal Cícero Correia kOr nufin,- Quún^1r,^^. Qrru
Maria Edna Barbosa
Ramos. (Suplente)

Gestora da Escola
Municipal Semente do
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e por que assim o ra - PE p9 de janeiro de 2A23
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