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CONSELHO DO FUNDEB 

Ata de reunião do FUNDEB 
31/05/2017. 

Assunto: Reunião para Prestação de Contas do mês de Abril de 2017. 

Aos trinta e um dias do mês de abril, reuniu-se na sala de Prestação de 

Contas (Núcleo de Controle de Contratos e Convênios) na Prefeitura de 

Imperatriz, os membros do Conselho Municipal do FUNDEB, com o objetivo de 

fazer apreciação da Prestação de Contas do mês de Abril de 2017. A mesma 

deu-se inicio as 09:30 hrs, com a presença dos conselheiros. As ações 

iniciaram-se com um momento de oração proferida pela Presidente Sra. NeiIde 

Sousa, presidente do conselho, a qual fez a leitura do Salmo 23 e invocou o 

nome do Pai, pedindo as bênçãos para o grupo  corn  urna oração. Assim, 

continuando, foi entregue a cópia do extrato bancário do BANCO DO BRASIL. 

Agência 0554-1 Conta Corrente 41571-5 — FUNDEB CX do mês de Abril. Logo 

após, foram chamados cada processo individualmente e disponibilizados todos 

de forma organizada e ordenados para as conferências, os quais foram ( 

analisados e em seguida disponibilizadás as Folhas de pagamento. as quais 

foram todas aprovadas pelo Conselho. Fica a ressalva de que o processo 

22.60 Mitra Diocesana, no valor de RS: 2.365,19  sera  apresentado na próxima 

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



conselho para o dia 26 de Junho de 2017, no mesmo horário e local, 

concordando todos os conselheiros presentes, de acordo, assinam os 

seguintes: 

NeiIde Sousa de Oliveira - Presidente yout dl itjLu4a 
„ 

ecsla„ dbt- 

Josinaldo Nascimento Araújo — Suplente
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Jacylene Silva Santos — Titular  

Juscelino Pereira Lima — Titular 

Adaildo Pereira — Suplente 

Janeide de Medeiros Oliveira — Suplente  _T,J0,,_--R52.L'Aa. .\(n. C-\  

Wallyson Rodrigues Ferreira — Titular 4)  

Luzinete Costa de Sousa — Titular, 


