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Assunto: Reunião para Prestação de Contas do mês de julho de 2019.

Aos 30 dias do Mês de agosto de 2019, reuniu-se na sala da Controladoria 

Geral do Municipio, na Prefeitura de Imperatriz, os membros do Conselho 

Municipal do FUNDEB, com o objetivo de fazer apreciação da Prestação de 

Contas do mês de julho de 2019. A mesma deu-se início às 09:00 hrs, com ax 

presença dos conselheiros. As ações iniciaram-se com a Oração feita pela 

conselheira Ana Amélia Santana de Sousa e em seguida foram analisadas 

individualmente processos administrativos que informam contratos de locação 

de imóveis, impostos de renda e outros gastos a mais relacionados à Educação 

do Municipio, organizados e ordenados para as conferências. Depois foram 

analisados e disponibilizadas as Folhas de pagamento. Cumpre ressaltar que o 

valor inicial das despesas estavam estimadas em R$ 17.963.886,26 

(Dezessete milhões, nove centos e sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e 

seis reais e vinte e um centavos), e se encerraram em R$ 15.404.639,85 

(Quinze milhões, quatrocentos e quatro mil e seiscentos e trinta e nove reais e 

oitenta e cinco centavos) todas devidamente aprovadas pelo ConsSelho.



Diante do exposto o conselho do FUNDEB do Município de Imperatriz-MA, 

emite parecer favorável pela regularidade da gestão dos recursos vinculados a 

educação.

Cabe ressaltar que durante a reunião foi apresentado pela Secretaria de 

Educação (servidor Francisco Magno de Oliveira) aos conselheiros O plano de 

aplicação dos recursos dos precatórios judiciais do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento de Ensino Fundamental e Valorização do Magistério -  

FUNDEF n° 2015579420184019198 para apreciação, ficando agendada 

para o dia 04 de Setembro de 2019 uma reunião no Auditório da Secretaria 

Municipal Educação para análise de processo do FUNDEF n° 

2015579420184019198 e emissão de parecer.

Sem mais nada a tratar fica designada a próxima reunião ordinária do conselho 

para o dia 18 de setembro de 2019, no mesmo horário e local, concordando 

todos os conselheiros presentes, de acordo, assinam os seguintes:

Jacylene Silva Santos -  Suplente

José Clemilton Silva Fernandes -F

Francisca Raymara Almeida do Vale -  S i

Francisco Silvestre Silva filho -  Suplente

Gabriel Oliveira Brito -  Titular

Maria de Lourdes Sousa Silva -  Suplente

Rozuila Sousa da S. Santos -  Suplente
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