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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições legais, 

convoca os Conselheiros Municipais de Educação titular e convida os suplentes para a 4ª Reunião 

Extraordinária do ano de 2018, que se realizará no dia 22/08/18, quarta-feira, às 14h30, na Sala 

de Reuniões do Núcleo de Educação Continuada da Secretaria Municipal de Educação, para tratar 

da seguinte pauta:  

 

I. - ORDEM DO DIA 

1. Análise e emissão de Parecer sobre os Projetos de Lei que dispõem: 
 
 

A. Abertura de Crédito Adicional Suplementar  R$ 830.000,00 (oitocentos e trinta mil 

reais) – Material escolar e complementação da contratação de serviços de 

limpeza predial em atendimento às unidades escolares 

B. Abertura de Crédito Adicional Suplementar  R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil 

reais) – Pagamento Programa de Inclusão Social 

C. Abertura de Crédito Adicional Especial R$ 262.527,15 (duzentos e sessenta e dois 

mil quinhentos e vinte e sete reais e quinze centavos) – Recursos do Fundo de 

Participação dos Municípios-FPM 

D. Abertura de Crédito Adicional Suplementar  R$ 130.000,00 (oitocentos e quatorze 

mil e duzentos reais) - pagamento das contas de água, energia elétrica e 

telefone 

E. Abertura de Crédito Adicional Suplementar  R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e 

oito mil reais) – Adequação Orçamento Convênio PMA x SEE transporte 

escolar 

F. Abertura de Crédito Adicional Suplementar  R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) 

- Aquisição de peças de veículos (manutenção corretiva e preventiva) e 

combustíveis para a frota de apoio administrativo. 

G. Abertura de Crédito Adicional Suplementar  R$ 523.978,93 (quinhentos e vinte e 
três mil novecentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos) aquisição de 
computadores para os laboratórios de informática e manutenção de prédios 
escolares 

Assis, 17 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
 

 
NILSON SILVA 

Presidente 
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