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Minas Gerais, 1º de Abril de 2019. 
“Mas tudo aqui divulgado é verdade!” 

 
Queridos irmãos e irmãs Coordenadores de Cidade e dos Secretariados de Finanças, 
 
Estejam todos bem e animados na paz de Cristo, nosso Senhor! 
 

ECE / MG – RESUMO DAS RECEITAS & DESPESAS – MAR 2019 
 
Enviamos em anexo, para conhecimento, análise, comentários e repasse às Equipes Base das 
cidades mineiras, os relatórios de MARÇO de 2019 – Balancete, Livro Caixa Diário e Controle das 
Arrecadações das Cidades, resumo abaixo: 
 

RECEITAS: DESPESAS:
 - Saldo do ano anterior 27.976,58      - Ressarcimento Viagens Res.012/2014 399,00-           
 - Contribuições Cidades ref. 2017 (*) 121,00            - Repasse ao CONDIR Res. 01/2007 4.883,00-        
 - Contribuições Cidades ref. 2018 (*) 3.127,00         - Repasse ao CONDIN (DNC) -                  
 - Contribuições Cidades ref. 2019 (*) 11.245,00      - Pgto Revista F&R Res. 06/2012 -                  
 - Depósitos não identificados em 2019 -                   - Estorno depósito não identificado -                  

  - Outras Receitas -                   - Gastos com atividades da ECE/MG 2.011,11-        
 - TOTAL DAS RECEITAS: 42.469,58      - TOTAL DAS DESPESAS: 7.293,11-        

 - SALDO CONTA CORRENTE ECE/MG (+) 35.176,47     

FUNDO RESERVA:              Saldo ano 2018: 15.679,65     
 - Res. 03/2007 (5% até R$ 1500,00) 225,00           
 - Res. 03/2007 (30% s/valor >R$ 1500,00) 2.053,20        
 - Subsídio Locom.Enc.Est.Cfe Res.012/2014 399,00-           
 - TOTAL FUNDO DE RESERVA: 17.558,85     SALDO DISPONÍVEL: 17.617,62     

 (*) Inclui valor referente ao DNC: 660,00            <== Inicial   CONTRIBUIÇÃO   Extra ==> 1.225,00        
 (*) Inclui valor revista Fato & Razão: 1.264,00        

 
 

EVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DAS CIDADES – JAN a MAR 
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CONTRIBUIÇÃO 2019 – NOVOS VALORES 
 

ATENÇÃO COORDENADORES e TESOUREIROS: 
Chamamos mais uma vez a atenção dos coordenadores e 
tesoureiros para que as contribuições sejam efetuadas de 
acordo com os NOVOS VALORES aprovados no CEP de 
DIVINÓPOLIS em NOV/18. 
 
Lembramos que para melhor controle e visualização de 
TODOS, tomamos duas ações em 2019: 

 
a) Estamos destacando no LIVRO CAIXA o mês de referência e informando se parcial ou final 

quando o valor não corresponde ao valor correto; 
 

b) Estamos destacando no Controle das Arrecadações das Cidades as expressões “meses qui-
tados TOTAL” ou “PARCIAL”. 

 
 

DNC 2019 
LIMITE PARA PAGAMENTO: 19-JUNHO 
 
Destacamos e agradecemos as cidades de 
GOVERNADOR VALADARES, ITAÚNA e SÃO 
JOÃO DEL REI que já QUITARAM o DNC 
INICIAL e EXTRA, assim como OURO PRETO 
que quitou o DNC EXTRA. 
 
Aguardamos o planejamento e informação das 
DEMAIS CIDADES, assim como daquelas que 
ainda devem o DNC de 2017 e 2018. 
 
Reiteramos o “APELO” feito no CEA de BELO 
HORIZONTE para que nos RESPONDAM 
sobre o DNC! 
 
 

CURIOSIDADE SOBRE FATO e RAZÃO! 
 
É Fato que há uma grande dificuldade para manter a melhor 
revista do Brasil em circulação, pelos vários motivos e já de 
conhecimento dos MFCistas, principalmente em função do custo e 
baixa quantidade de assinantes. Mas com muita Razão afirmamos 
que o nível dos autores e das matérias publicadas é de 
excelência e que muito nos ajudam em nossas reflexões! 
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E hoje tivemos uma dúvida que certamente os mais velhos do MFC poderão nos informar: 
Porque do nome FATO e RAZÃO? 

 
E enquanto não temos a resposta do porquê do nome, tivemos a curiosidade de pesquisar no 
dicionário o sentido de cada palavra que deu o nome à nossa revista: 
 
FATO: resultado acabado ou que está prestes a ocorrer, coisa cuja realidade pode ser 
comprovada, verdade, o que foi finalizado e não pode ser mudado e/ou alterado. 
 
RAZÃO: capacidade para resolver através do raciocínio; aptidão para raciocinar, para 
compreender, para julgar; a inteligência de modo abrangente, habilidade para fazer 
avaliações de maneira correta, em que há juízo, bom senso. 
 
E aí nos perguntamos: quanta RAZÃO tivemos para consumar o FATO em reduzir nossas 
assinaturas de FATO e RAZÃO? 
 
 
 
 

 
FALTAM 103 DIAS PARA O XX ENA 

 
Estamos em fase final da contratação de um ônibus com 53 
lugares, que transportará os 42 MFCistas de 10 cidades, 10 
Jovens de Lafaiete e Valadares e 1 criança de Ouro Preto. 
Ainda, duas cidades irão de avião e todos representarão Minas 
Gerais no 20º ENA! 
 
Considerando a estimativa de 20 horas de viagem, nossa 
previsão de saída de Belo Horizonte é dia 12/07/19 as 15-
16hs, com retorno de Campo Grande dia 19/07/19, horário a 
ser definido de acordo com a programação do ENA. 
 
 
Que Deus abençoe a todos vocês e suas respectivas famílias e amigos, com o nosso forte e 
fraternal abraço. 

 
 
 
 

Silvio e Dilva Fumero 
Secretariado de Finanças, 

em nome da ECE/MG 


