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Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze,
aconteceu na Sala dos Conselhos, Centro de Convenções, Petrolina-PE a
reunião ordinária do Conselho do FUNDES, iniciando-se ás oito horas e
cinquenta minutos, estando presentes: Sandra, Leonilza, Kelly, Gilvan, Maria
do Socorro, Zélia, Maria Rosãngela e Maria Inês. A Ata do dia treze de agosto
de dois mil e quinze, foi lida e aprovada por todos os presentes. A presidenta
Leonilza conduziu a reunião tendo como pauta: Prestação de contas FUNDES
2014 e informes, lançando a proposta do envio do oficio comunicando os
valores superiores repassados ao INSS, em virtude do número excessivo de
contratados pagos pelo FUNDES 60, em comparação com o repasse ao
Instituto de Previdência Própria ( IGEPREV). Ela abordou o fato acontecido na
reunião de gestores em um hotel ,nesta cidade, no ano passado e questionou
se o pagamento do contrato do estabelecimento era pago com recursos do
FUNDES. Houve um breve pronunciamento, por parte de alguns conselheiros
sobre o bom andamento do Conselho do FUNDES, já que este mandato
finalizará no mês de outubro, lembrando que já foi enviado o oficio
comunicando aos segmentos que participam, para escolhér e enviar o nome
do seu re~resentante juntamente com o do suplente, bem como dados
pessoais, ~os' conselheiros eleitos. Após as análises de documentações
pendentes,' a Prestação das Contas do FUNDES 2014, foram aprovadas por
cinco votos, ~ndo que o conselheiro Gilvan se absteve de votar. Foi
deliberado o envio de um oficio para o Tribunal de Contas do Estado de
Pernambuco comunicando a aprovação das contas e outro oom pedido da
Folha de Pagamento Analitica do mês de agosto de 2015, constando: nome,
função, localiza,ção, situação funcional e vencimentos, para subsidiar análise
da Prestação de Contas 2015 pelo Conselho do FUNDES, a ser iniciada no
mês de outubro', do ano em curso. A reunião foi finalizada às onze horas e dez
minutos. Eu, Séfudra-\ourdes Barôosa Santana, lavrei a presente Ata, que vai
assinada por mim, pela Senhora Presidenta Leonilza q[a;., Mor~t\a e .P-8{os

Conselhelro~ present s. 'i 1\ . 'I i',! .'~(,"\. L 1117 ( .: !_
\ . ) -, ILÁ,! l r . (.v,JJh. ,J. ':)

I -->'1.' ) .•

1

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 A
N

T
O

N
IO

 C
O

ST
A

 D
E

 SA
N

T
A

N
A

A
cesse em

: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 2bb2d691-d980-495c-9acf-9299b102133c



~--------~-----.CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE
,Mt(tJ,4T.~~ÇÃ_0;:EJ~ESENXQl\,Ifv1Et'JT;0.,ºÁ EDUCAÇ.ÃO,~~~J.CAE DEVALORIZAÇÃO'DQS ~
•P~QF.I~~íqNAIS:M ..EDUÇ~ç»;t:.l':-,çrqJJS.i;L'Hb DOF'UNDEl3'ilDi::'PEIR'éLlNA .:.:PE .' ~ ~'"

i---~~- "-- ._-~--J,
i

--/
!

! Zélia Suely Lopes da Silva ','r~~.".-,-----~-I .------j

I'T'acl'~iane:;c.. ""sc-a-:n;"-IO-s -;OF-:er-re-,ir-a";S"'ilv-a----"-.;~-~~-,:'-L-~(._c_L-_'_:)_!_r_i:-_L\3-jÚ: i!<). _~ ;iJ1y v"LIi .

_.-1I Sand:.OSouz~ da Silva: i

~Reja'r~:~eSã~l;ierCüiãnõ--"':""~-'-'+---~---'-'-_._---'---.--i' . i

Representanles do
Conselho Tutelar de
Petrolina

fSegnl12nlO - i Nome/conselheIros...~-
I : h;3ltor 8ezerr? LerlE'
j Representantes do . I
Poder Executivo 1 Renan Herben l,õ"anda Borges i _
Municipale Secretaria r~. I

Municipal de Educação r-Kell)' Marlins Medrado ---~~ - í1-7v --:-/f"'Á -~'~~I:c;.__., .~ I
SMEP I I . 0..<. (.. ~l..U. (>l V II' ; l,iar:2 RC's~ngGI2oc A.lmf-IOê;'.fi;or:,,' 'til) I,., ~~-'-~-~-----:-7>: ." ,: I!
f---- ._.~C~--- ;.:.!Jl1!i.j./'Z2'~j/~':?i:::,!:)~.-1::,;-.4'.(, I.~_:=-~i Representantes dos i I;''';oa OliY.''', I.langao.". Fe,lo,a ." ' II Prolessores da E.cola l II Bãsica Publica do 1I Sandra Lourdes Barbosa Sanlana 1- ~"~- ~-~ _ ,

munlclplO Jj]c9J r:tu;-t'(;/~.
i Representantes dos ; IvlariaInês Santos Souza <'~
i Diretores da Escola -:::. ;h~~ I
I Básica Pública I EIt Gonçalves Rocha

I

,Representantes dos ! Silvana de Aquino Silva
Servidores Técnico - 1
Administrativos da i, GilVanSanlos 8rilo

I Escola Bãsica Publica 1
: Fra~cinaldo Ferreirade lima; Representantes dos i t.:~

i Pais de alunos da ; Maria Eliene da Silva Feilosa
: Educação Bãsica
I Pública
1,,

II Representantes dos
I Estudantes ria
i Educação BôsicaI Publica

,, '

i Conselho MunicipalI De Educação PetroJina

L .

D
ocum

ento A
ssinado D

igitalm
ente por: L

U
IZ

 A
N

T
O

N
IO

 C
O

ST
A

 D
E

 SA
N

T
A

N
A

A
cesse em

: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaD
oc.seam

 C
ódigo do docum

ento: 2bb2d691-d980-495c-9acf-9299b102133c



Prefeitura Municipal de Petrolina
Controladoria.Geral do Município

Cf N'122/2015

Petrolina, 14 de dezembro de 2015.

DE: Controladoria Geral do Municipio
PP,RA: Secretária Municipal de Educarão'

Heitor Coronel leite

Assunto: Solicitarão de Documentos para Defesa da Prestarão de contas 2014.

Considerando as atividades desenvolvidas pela CONTROLADOR IA GERAL DO
MUNICfPIO, no uso:de suas atribuiyões gue lhe confere a Lei n02.206 de 30 de Junho de
2009, vem através dff$ta, solicitar, para efeito de Defesa da Prestação de Contas do exer.
cicio de 2014, junto ào Tribunal de Contas de Pernambuco (TCE/PE), que seja atendido o
item eleocado abaixo: ,

"~I

I • Relatório e parecer do Conselho do 'FUNDES acerca da aplicarão dos
recursos vinculados pela EmenGlaConstitucional nO'53 e-Lei Federal n° 11.494, de 2.Q
de junho de 2007 e alocados via,FUNDEB.

Ressalta-se que ~..r6ferido documento deixou de ser apresentado na Prestação de
Contas do $65tor do "or$ão referido' do Poder Execuíivo, e ainda, a Prestarão
Consolidada do MunicípiQ, cOfjforme a Resolução n018/2014.

,:.'".;.- . .~.
\.'" ., .".,'

Todos os documentos' ora solicitados, deverão ser encaminhados para esta
controladoria, no prazo de 24 horas, a contar da data de recebimento.

Certos do pronto atendimento, reiteramos nossos sincer'os votos de respeito e
consideração e Colocamo-nos a disposiyão para CjuaisCjueroutros esclarecimentos.

Atenciosamente,

RENAN HE~~~1 MIRANDA BORGES
Controla~eral do Município
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