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

Aos 02 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 Junho de 2019. A mesma deu-se início às 

09.00 hrs, com a presença dos conselheiros. As ações iniciaram-se com a 

leitura do versículo: Mateus-20. 25-28, o Presidente fez o comunicado da 

leitura do pfício n° 284/2019 do Secretario de Educação, Senhor Josenildoi' 

José Ferreira e fez o comunicado do curso de formação 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 incial das despesas estavam estimadas em R$ 

15.875.644,48 (Quinze Milhões oitocentos e setenta e cinco mil, seiscentos e 

quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), e se encerraram em R$\



e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos) todas devidamente aprovadas 

pelo Conselho. Diante do exposto o conselho do FUNDEB do Municipio de 

Imperatriz-MA, emite paracer favorável pela regularidade da gestão dos 

recursos vinculados a educação.

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

conselho para o dia 30 de agosto de 2019, no mesmo horário e local, 

concordando todos os conselheiros presentes, de acordo, assinam os 

seguintes:

José Clemilton Silva Fernandes -Presidente_ 

Jacylene Silva Santos -  Suplente 

Maria de Lourdes Sousa Silva -  Suplente 

Ana Amélia Santana de Sousa -  Suplente

Gabriel Oliveira Brito -  Titular
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Francisco Silvestre Silva filho -  Suplente

Roberta Kelly Leite de Castro -  Suplente iC U .il-Q - Ç\Í X
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Janeide de Medeiros Oliveira -  Titula


