ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS
ATA N.º 003
Aos doze dias do mês de março de dois mil e dezenove, na sede da Secretaria
Municipal Desenvolvimento Social, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se
os conselheiros do CMAS, em reunião ordinária, para deliberação da pauta do
dia. O presidente senhor Vanderlei Carneiro do CMAS iniciou a reunião com a
apresentação dos trabalhos colocando a pauta conforme segue: Definição das
oficinas de apoio 2019; adaptação da sala para abertura do CREAS;
apresentação dos relatórios de prestação do cofinanciamento estadual;
repasses financeiros; saúde financeira da secretaria no tocante aos repasses
federais; prestações de contas relativas a 2018 das entidades parceiras; e
outros informes. Na sequência, passou-se a discutir sobre quais oficinas serão
trabalhadas durante o ano de 2019, sendo definidas as seguintes oficinas:
oficina de reaproveitamento de óleo comestível para fabricação do material de
limpeza; balé; capoeira; gestante; atletismo; canto coral; artesanato; oficina de
ajustes e consertos de roupas; na seqüência a pauta da implantação do
CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social, momento
em que a Primeira Dama, senhora Maria de Lourdes, lembrou que no ano
passado foi assinado o termo de aceitação da implantação do CREAS e deverá
funcionar no anexo do Paço Municipal ao lado da Secretaria de
Desenvolvimento Social e devido a espera do Processo Seletivo iremos
aguardar a finalização do mesmo. Foi informado que será adequado o espaço
ao lado com sala de recepção e um banheiro unissex para acessibilidade. Na
seqüência passou-se para apresentação dos relatórios de prestação de contas
do cofinanciamento estadual, onde o conselheiro Fábio Silveira apresentou a
planilha orçamentária e relatório de gestão em que ficou demonstrado que o
Estado de Mato Grosso repassou o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil
reais), valor este repassado pelo estado em 2018, ano de referência 2017. Foi
informado que o repasse referente a 2018 ainda não foi creditado. Afirmou
também que o saldo reprogramado de 2017 para 2018, foi de R$ 1.968,90 (um
mil, novecentos e sessenta oito reais e noventa centavos); o saldo de
aplicação foi de R$ 49,52 (quarenta nove reais e cinqüenta dois centavos);
totalizando no ano uma entrada de 44.018,42 (quarenta e quatro mil, dezoito
reais e quarenta dois centavos. ; tendo sido investidos um total de R$
21.613,48 (vinte um mil, seiscentos e treze e quarenta e oito centavos); tendo
um saldo a reprogramar de R$ 22.404,94 (vinte dois mil, quatrocentos e quatro
reais e noventa quatro centavos) ; foi indagado sobre o pagamento de taxas de
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serviços bancários com o recurso, sendo solicitado pedir oficialmente um
documento para resguardar o pagamento dessas taxas, também pela
entidades. O recurso a ser reprogramado, será incluído no superávit para ser
utilizado em 2019. Neste momento, após a análise de toda a documentação
inerente, este conselho aprovou pro unanimidade a prestação de contas
referente ao cofionanciamento estadual de 2018. A seguir passou-se a análise
da terceira pauta sobre repasses financeiros feitos para as entidades
filantrópicas. Foi informado pelo conselheiro Fábio Silveira que a Prefeitura de
Mirassol d’Oeste repassa em média, meio milhão de reais às entidades e foi
informado pelo conselheiro Fábio que esse ano será feito dispensa de licitação,
ou inexigibilidade de licitação somente para as entidades que possuem Leis
Específicas (Fundação de Integração Social; APAE; Apromúsica e Centro
Social João Paulo II; Associação da Casa de Acolhimento a Criança Renascer),
estes já estão prontos com Parecer Jurídico para dispensa de chamamento
público, devendo ser encaminhado para o setor de licitação para fazer
dispensa e realizar o pagamento no início de abril. Para as demais entidades
que não possuem Leis Específicas serão abertas Chamamento Público, sendo
abertas para outras entidades, inclusive para recursos captados por outros
fundos, por exemplo, o Fundo da Criança e do Adolescente (Leãozinho) e
Fundo Municipal do Idoso. O Presidente, Vanderlei questionou sobre os
critérios a serem utilizados para o recurso proveniente da emenda parlamentar,
sendo informadao que este recurso será somente gasto em custeio, conforme
informado na documentação da emenda. As próximas pautas: saúde financeira
da secretaria no tocante aos repasses federais; Prestação de contas e Projetos
de subvenções ficarão para serem debatidas na próxima reunião extraordinária
marcada para o dia 18/03 2019 ás 8:00 horas. Nada mais a tratar, a reunião foi
encerrada e eu Maria de Lourdes da Silva Paixão, secretária “ad doc” lavrei a
presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por mim e pelos
demais presentes.
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