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PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAIS DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO-MA 
                                           EXERCICIO DE 2019 

 
                             Exposição Circunstanciada do Governo 
 
Senhor Presidente. 
Senhores conselheiros e auditores. 
 

 
   O município de São Bernardo no Maranhão que sente ainda nos dias 
atuais o peso da inércia de gestões anteriores que sob um único comando, esteve por 
mais de 40 anos parado no tempo, começa em nossa gestão, apresentar indicadores de 
melhorias em vários setores como construções, reformas e equipamentos em prédios 
municipais em todos os setores da administração, construção de poços e redes de 
distribuição de água, construção de quadras poliesportivas, praças públicas e balneário 
entre outros. 
   Iniciamos nosso mandato em 2017 com duas frentes de atuações 
principais: A reconstrução do município e consequentemente, a melhoria de emprego e 
renda e com isso a qualidade de vida da população. Hoje com muita alegria, já podemos 
dizer que melhoramos, não o desejado, mais o possível de ser feito. Atuamos no 
melhoramento de estradas vicinais, na construção de escolas, em reformas e 
equipamentos, no cadastramento e consequentemente nas matriculas de alunos que 
quase dobraram de 2017 pra cá. Adquirimos máquinas pesadas, ambulâncias, 
melhoramos as UBS na área da saúde, melhoramos o atendimento na área da 
assistência social. Em fim, podemos dizer hoje que o nosso município já mudou muito. 
   Por fim quero destacar que o Município hoje se encontra com 3 novas 
escolas e duas creches padrão FNDE e mais 2 novas UBS na zona rural do município 
fora outras construções a serem concluídas nesse ano de 2019 para 2020.  
 
   São estas senhor Presidente, Senhores conselheiros, as perspectivas 
de melhorias que estamos fazendo nesta gestão que muito nos honra de faze-la. 
 

                                                                                 São Bernardo (Ma), 30 de Março de 2020 
 
 
 

                                                                                                    João Igor Vieira Carvalho 
Prefeito Municipal 
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