Ata da reunião ordinária da do mês de março de dois mil e onze nº 02/11, do Conselho
Municipal da Assistência Social realizada no dia dezesseis de março de dois mil e onze,
tendo como pautas; leitura da ata anterior, demonstrativo de recursos vindos do Fundo
Nacional de Assistência Social para o Município de Guaratuba. Prestação de contas dos
recursos do IGD ( Índice de Gestão Descentralizada ) exercício dois mil e nove e
realização de visitas as Entidades Enamar , Projeto Luz do Mundo e Instituto Esperança
Mirim.. A Senhora Sherlei iniciou agradecendo a presença de todos e falou da
campanha de arrecadação de donativos para os desabrigados do município devido as
fortes chuvas. Agradeceu em nome da Secretaria do Bem Estar Social, a todos que
colaboraram nessa campanha. Em seguida foi lida ata da reunião anterior e não havendo
rejeições passamos a próxima pauta,que foi o demonstrativo de recursos vindos do
Governo Federal, no mês de fevereiro, sendo seis mil trezentos reais para o CRAS, dois
mil cento e trinta e quatro reais para o Programa Bolsa Família e cinco mil e quinhentos
reais para o Programa Petti. Após a ciência dos presentes passamos para a prestação de
contas do IGD ( índice de gestão descentralizada ), ou seja; recursos federais para a
manutenção do Programa Bolsa Família. Após a apresentação dos documentos exigidos
pelo Conselho Nacional de Assistência Social, sendo; saldo bancário de dezembro de
dois mil e oito, no valor de cinco mil trezentos e vinte e um reais, planilha de
rendimentos do ano de dois mil e nove com valor de duzentos e oitenta e quatro reais e
seis centavos, relatório de todos os pagamentos efetuados no ano de dois mil e nove ,
sendo nota de fiscal número 104948( dez mil novecentos e quarenta e oito) da empresa
Papel e Cia., no valor de dois mil setecentos e cinco reais e trinta centavos, referente a
compra de material de expediente. Nota fiscal de número 099, ( noventa e nove ) no
valor de hum mil cento e sete reais referente a compra de quatro toneres para
impressoras a laser, nota fiscal de número 002 ( dois )da Empresa Gil Oficina de
Costura, no valor de trezentos e sessenta reais, referentes a compra de coletes para uso
dos funcionários do CRAS e nota fiscal de número 046 ( quarenta e seis )da Empresa
Solar Materiais elétricos no valor de sete mil duzentos e noventa e dois reais, referentes
a compra de cinco computadores, e por último planilha de receitas arrecadadas no ano
de dois mil e nove, no valor de vinte e cinco mil seiscentos e doze reais e sessenta
centavos.Foi explicado o motivo da prestação de contas, que é uma exigência do
Governo Federal, que só após essa prestação de contas de dois mil e nove que será
repassado ao município os recursos de dois mil e onze. Após todos tomarem ciência das
notas e planilhas, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO IGD, EXERCÍCIO DE 2009 FOI
APROVADO.Próxima pauta a realização de visitas nas Entidades. As visitas foram
realizadas por uma comissão formada por Sherlei Santos, Paulo Alfonso, Andréia Fruet
e Franciele Santos, onde verificamos as condições do imóvel, higiene e instalações
elétricas. Em ambas Entidades não encontramos nada que impedisse a liberação do
Registro.Em seguida a Senhora Sherlei comentou sobre uma das pautas da reunião
anterior, que trata da ampliação e reformas do CRAS, que haverá alterações no
planejamento, assunto a ser tratado na próxima reunião. Sem mais assuntos para o dia,
eu Paulo Alfonso digitei a assino a presente a Ata, os demais em rol apartado.

