Ata nº 001/2014 – Reunião Ordinária do CMAS-Mirassol D’Oeste - MT. Aos
vigésimo quarto dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e quatorze, reuniramse os membros do CMAS nas dependências da SMASTC às dez horas e sete
minutos, iniciou-se com a leitura da Ata anterior feita pela Secretária Executiva,
Márcia de Freitas Sippel Souza, a qual foi aprovada por todos. Após foi
repassado as prestações de contas das seguintes Entidades: APAE-MIR
referente a parcela 10 de 2013, com uma observação que o valor de R$ 470,00
(quatrocentos e setenta reais) que não tem nota fiscal e do Lar São Vicente de
Paulo, parcela 11/13, todas foram analisadas e após,
aprovadas.
Posteriormente, foi lida o Edital de Chamamento Público 001/2014 dos
instrutores e Facilitadores, são 27 cursos e os projetos deverão ser entregue
até o dia 06 de Fevereiro de 2014 em envelope lacrado e protocolado pela
SMASTC, serão analisados e aprovados no dia 11 de Fevereiro de 2014 numa
reunião ordinária e o resultado com a relação dos nomes será afixada em
mural no dia 12 de Fevereiro. Em seguida foi apresentado o valor de R$ 28,00
(vinte oito reais) a hora/aula dos instrutores e facilitadores, todos concordaram
e aprovaram esse valor. Posteriormente foi repassado o relatório do FMAS do
mês de outubro de 2013 para análise, após, foi aprovado por todos. Em
seguida, Foram apresentados os documentos do Hospital Samuel Greve para
fim de Registro no CMAS, foi analisado criteriosamente e constataram que
estava completa a lista de documentos solicitados e aprovaram para que seja
feito o devido registro. A Secretária Executiva leu a Portaria 020 de 06 de
Janeiro de 2014 que nomeia novos membros do FUMIS – Fundo Municipal de
Investimentos Sociais. A seguir foi também apresentado os planos de
trabalhos das duas entidades: APAE-MIR e Lar São Vicente de Paulo para a
continuação dos convênios em 2014, sendo os recursos oriundos do FMAS,
respectivamente nos valores de 12 parcelas de R$ 2.547,92 (dois mil,
quinhentos e quarenta sete reais e noventa dois centavos) totalizando no valor
de R$ 20.575,04 (vinte mil, quinhentos setenta cinco reais e quatro centavos) e
12 parcelas de R$ 1.530,20 (um mil, quinhentos trinta reais e vinte centavos)
totalizando no valor de R$ 18.362,40 (dezoito mil, trezentos sessenta dois reais
e quarenta centavos), os conselheiros analisaram os planos e aprovaram.
Nada mais a relatar, foi encerrada a reunião às onze horas e trinta minutos e
eu, Márcia de Freitas Sippel Souza, lavrei a presente Ata, que após ser lida e
aprovada será assinada por mim e pelos presentes abaixo relacionados:
Márcia de Freitas Sippel Souza
Jeanete Barbosa de Sá Pereira
Juraci Cerqueira Colombo
Roseli Linhares
Lucidalva da Silva
Eva Lucia Ferreira da Silva
Daniela Viana de Alencar
Lidiana Neves da Silva
Gislaine Prates Rodrigues

