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ATA Nº. 035/2016 - Aos 04 (quatro) dias do mês de maio de 2016, ás 1 

13h30min, realizada na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, sito 2 

Avenida Adelino José Zamo, Nº 629S, Centro, nesta cidade, foi realizada 3 

reunião ordinária convocada pelo Presidente, Senhor Ricardo Wastowski 4 

Pires, onde depois de constatado quórum, deu-se início a reunião, conforme a 5 

pauta no Item 01 - Foi efetuada a Leitura, aprovação e assinatura da Ata da 6 

Reunião ordinária n.º 034/2016. Item 02 – Apresentação do Relatório mensal 7 

do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, com analise e aprovação 8 

dos Conselheiros.  Item 03 – Analise e aprovação do Demonstrativo Sintético 9 

Anual.  Prosseguindo o presidente realizou a apresentação do demonstrativo 10 

sintético anual 2015, contendo as informações de saldos em conta em 11 

31/12/2014, valores repassados em 2015; valores executados em 2015; 12 

rendimentos em 2015 e valores a serem reprogramados para 2016 dos 13 

Recursos do BPC na Escola, Proteção Social Básica – PSB, Gestão do 14 

SUAS.  BPC na Escola saldo em 31/12/2014: R$ 400,00 (quatrocentos reais); 15 

valores executados em 2015: R$ 244,85 (duzentos e quarenta e quatro reais e 16 

oitenta e cinco centavos); saldo para reprogramação: R$ 155,15, (cento e 17 

cinquenta e cinco reais e quinze centavos); neste recurso não houve repasses 18 

e rendimentos em 2015 ; Piso Básico Variável – SCFV, saldo em 31/12/2014: 19 

R$ 22.477,29 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e 20 

nove centavos), repasse em 2015: R$ 81.000,00, (oitenta e um mil reais); 21 

rendimentos em 2015: R$ 884,60 (oitocentos e oitenta e quatro reais e 22 

sessenta centavos), valores executados em 2015: R$ 14.536,70 (quatorze mil, 23 

quinhentos e trinta e seis reais e setenta centavos);  saldo para reprogramação 24 

em 31/12/2015: R$ 37.738,45, (trinta e sete mil setecentos e trinta e oito reais e 25 

quarenta e cinco centavos); Piso Básico Fixo, saldo em 31/12/2014: R$ 26 

10.270,99, (dez mil duzentos e setenta reais e noventa e nove centavos), 27 

recurso recebido no ano de 2015: R$ 48.000,00, (quarenta e oito mil reais), 28 

rendimento anual: R$ 1.781,43, (mil setecentos e oitenta e um reais e quarenta 29 

e três centavos); valores executados em 2015: R$ 39.507,54 (trinta e nove mil, 30 

quinhentos e sete reais e cinquenta e quatro centavos); saldo para 31 

reprogramação: R$ 19.877,21, (dezenove mil oitocentos e setenta e sete reais 32 

e vinte e um centavos. Demonstrativo Gestão, IGD/SUAS; saldo em 33 

31/12/2014: R$ 2.413,51 (dois mil quatrocentos e treze reais e cinquenta e um 34 

centavos); rendimento anual: R$ 425,89, (quatrocentos e vinte e cinco reais e 35 
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oitenta e nove centavos); valores executados em 2015: R$ 8.900,00 (oito mil e 36 

novecentos reais), sendo R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais) com ações 37 

relativas a gestão e R$ 2.850,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta reais); saldo 38 

para reprogramação o valor de R$ 7.248,06, (sete mil duzentos e quarenta e 39 

oito reais e seis centavos). A Justificativa efetuada pela gestão foi que a 40 

“Assistência Social de Campos de Júlio, tem na gestão e nos serviços, 41 

utilizados os recursos adequadamente, estipula o orçamento do PPA, LDO e 42 

LOA de acordo com o recebimento do dinheiro, norteamos a superação da 43 

extrema pobreza, cumprimos as metas estipuladas pelo Governo Federal de 44 

acordo com a legislação vigente e a perspectiva de melhoria na qualidade e 45 

continuidade dos serviços prestados para o Sistema único da Assistência 46 

Social é visível em todas ações aqui efetivadas. O Presidente colocou em 47 

votação o Demonstrativo onde foi aprovado por unanimidade pelos 48 

conselheiros presente. Item 04 – Informes; Prosseguindo informei aos 49 

conselheiros sobre os registros de atendimentos no CRAS e SMAS, que foram: 50 

Pré-Cadastro e informações sobre habitação, visitas domiciliares pela 51 

Assistente Social, Psicóloga e equipe técnica, cadastro e atualização de 52 

famílias no CAD’ÚNICO, pedido de 2ª via de certidão de nascimento e 53 

casamento, orientações sobre INSS, atendimento a pessoas que necessitam 54 

de benefícios eventuais como: auxilio alimentação como cesta básica e leite de 55 

soja onde foi feito uma parceria com a Aprosoja/Agro solidário, auxilio 56 

transporte e auxilio funeral, com Parecer Social da Assistente Social senhora 57 

Olidia Silva Borges Maciel e informações sobre cursos de qualificação 58 

profissional. Nada mais a discutir, o Presidente coloca a palavra livre, que, no 59 

entanto, sem mais manifestações, deu-se por encerrada esta reunião. Eu Lúcia 60 

Capeletti, Secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que contém 03(três) 61 

páginas, com 76 (setenta e seis) linhas e 02 (dois) anexos: 01 - Lista de 62 

presença da reunião assinada pelos membros participantes. 02 – 63 

Resolução 003/2016, onde aprova o Demonstrativo Sintético Anual de 64 

2015. Ata que vai assinada por mim Secretária Executiva e pelo Presidente do 65 

CMAS senhor Ricardo Wastowski Pires e segue para assinatura dos demais 66 

membros presentes na reunião. 67 

Lúcia Capeletti (Secretária Executiva) 68 

Ricardo Wastowski Pires (Presidente) 69 
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Ivete Rosane Machado Cavalheiro da Silva  70 

Jane Regina Pizzini Celso 71 

Elaine Teresinha Moura 72 

Francismere Rodrigues Depiere Grandis 73 

Rosinéia Rodrigues Ramos 74 

Vera Lúcia Ferrari Guadagnin 75 

Campos de Júlio – Mato Grosso, 04 de maio de 2016.  76 


