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ATA Nº. 038/2016 - Aos 06 (seis) dias do mês de julho de 2016, ás 13h30min,1

realizada na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito Avenida2

Adelino José Zamo, Nº 629S, Centro, nesta cidade, foi realizada reunião3

ordinária convocada pelo Presidente, Senhor Ricardo Wastowski Pires. Devido4

ao presidente não estar presente, o Vice-Presidente Senhor Mauro Celso5

Barbieiro conduziu a reunião onde depois de constatado quórum, deu-se início6

a reunião, conforme a pauta no Item 01 -. Foi efetuada aprovação e assinatura7

das atas das reuniões anteriores n.º 035/2016, nº 036/2016 e nº 037/2016.8

Item 02 – Apresentação do Relatório mensal do Fundo Municipal de9

Assistência Social – FMAS, onde o Contador Senhor Sérgio Norberto da Silva10

foi convidado a realizar a explanação sobre o item “Cidadania para Todos” do11

relatório trimestral que em reunião anterior não houve compreensão, onde12

justificou que não se trata de um erro contábil e sim da soma total dos gastos13

realizados para esta ação. Logo feito a análise e aprovação dos Conselheiros.14

Item 03 – Analise e diagnóstico do IGD-PBF; A Secretária fez a apresentação15

do Demonstrativo Sintético Anual 2015, onde o valor recebido neste exercício16

foi de R$ 13.248,08 (treze mil duzentos e quarenta e oito reais e oito centavos),17

valor de aplicação no mercado financeiro no exercício (juros) R$ 656,8218

(seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Deste valor foi19

efetivamente executado no exercício o valor de R$ 7.550,15 (sete mil20

quinhentos e cinquenta reais e quinze centavos), restando o saldo a21

reprogramar para o exercício de 2016, R$ 11.178,80 (onze mil centos e setenta22

e oito reais e oitenta centavos). A pauta foi colocada em votação, obtendo23

aprovação unanime do Demonstrativo Sintético Anual do IGD-PBF. Item 04 –24

Informes; Prosseguindo a Senhora Dominga informou que está de férias no25

mês de julho, e a adjunta Lúcia Capeletti foi nomeada ao cargo de Secretária26

neste período. Informou ainda que a Secretaria de Assistência Social terá novo27

endereço sendo na Avenida Valdir Masutti ao lado da TECWEST e ao chegar a28

primeira fatura da energia elétrica, encaminhará ao setor de Contabilidade para29

inseri-lo no sistema do Fundo Municipal de Assistência Social. Na sequência30

informou aos conselheiros sobre os registros de atendimentos no CRAS e31

SMAS, que são: Pré-Cadastro e informações sobre habitação, visitas32

domiciliares pela Assistente Social, Psicóloga e equipe técnica, cadastro e33

atualização de famílias no CAD’ÚNICO, pedido de 2ª via de certidão de34

nascimento e casamento, orientações sobre INSS, atendimento a pessoas que35
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necessitam de benefícios eventuais como: auxilio alimentação, auxilio36

transporte e auxilio funeral, com Parecer Social da Assistente Social senhora37

Olidia Silva Borges Maciel e informações e cursos de qualificação profissional.38

Nada mais a discutir, o Vice-Presidente coloca a palavra livre, que, no entanto,39

sem mais manifestações, deu-se por encerrada esta reunião. Eu Rosinéia40

Rodrigues Ramos, Secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que contém 0241

(duas) páginas, com 57 (cinquenta e sete) linhas e 02 (dois) anexos: 01 - Lista42

de presença da reunião assinada pelos membros participantes. 02 –43

Resolução nº 005/2016, da aprovação da reprogramação do44

demonstrativo sintético anual do IGD-PBF 2015. Ata que vai assinada por45

mim e pelo Vice-presidente, senhor Mauro Celso Barbieiro e segue para46

assinatura dos demais membros presentes na reunião.47

Rosinéia Rodrigues Ramos (Secretária)48

Mauro Celso Barbieiro (Vice-Presidente)49

Vera Lúcia Ferrari Guadagnin50

Ivete Rosane Machado Cavalheiro da Silva51

Mayres da Silva Araújo52

Maria Divina Batista53

Dominga Cassol Comiran54

Sergio Norberto da Silva (Contador)55

Lúcia Capeletti (Secretária Municipal de Assistência Social)56

Campos de Júlio – Mato Grosso, 06 de julho de 2016.57


