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

Aos vinte e nove dias do mês de Setembro, reuniu-se na sala da 

Controladoria Geral do Município da 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 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 Conselheira Rozuila Sousa da Silva, a q 

fez a leitura do Salmo 121 e invocou o nome do Pai, pedindo as bênçãos para 

o grupo com uma oração. Em seguida foram analisadas individualmente 

processos administrativos que informam contratos de locação de imóveis, 

impostos de renda e outros gastos a mais relacionados a Educação do 

Município, os quais foram analisados e em seguida disponibilizadas as Folhas 

de pagamento, as quais foram todas aprovadas pelo Conselho. Fica a ressalva 

de se fazer uma vistoria em todos os imóveis locados da senhora Mirian 

Santana; Visitar o barco que faz o transporte dos alunos do povoado lmbiral, e 

a visita as seguintes escolas/creches: Caminho do Saber, Creche Risco e 

Rabisco, Creche Parque Anhanguera, Colégio Emanuel, Creche Portal da 



Amazônia e Casa Dom  Bosco.  Sem mais nada a tratar, fica designada a 

próxima reunião ordinária do conselho para o dia 27 de Outubro de 2017, no 

mesmo horário e local, concordando todos os conselheiros presentes, de 

acordo, assinam os seguintes: 

José Clemilton S. - Presidente 
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Jacylene Silva Santos - Suplenterq1A.1 22(2,-"#o 
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Poliana Emyli Chipaia de Carvalho - titular 

Ana Amélia Santana de Sousa - Suplent 

Rozuila Sousa da S. Santos - Suplente 

Cleon Alves de Alencar-Vice. Pres. 

Maria de  Lourdes  Sousa Silva - Suplen 
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