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ATA 010 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL DE CARLINDA-MT. 

Aos trinta e um dias do mês de Agosto do ano de dois mil e dezessete, as 15h30min na sala de reuniões dos 

Conselhos, o Conselho Municipal de Assistência Social reuniu-se juntamente com os demais conselheiros, o 

presidente Jose Mendonça deu inicio a reunião dando boas vindas aos conselheiros e em seguida a Secretária 

da Assistência Social Jessica A. Lopes Bertipaglia prosseguiu com a reunião apresentando aos conselheiros o 

demonstrativo dos SUASWEB referente à prestação de contas do IGDPBF referente ao ano de 2016, onde o 

item 1.1 recursos reprogramados nos exercícios anteriores consta o valor de R$: 83.124,66 valores estes que 

não  coincide com o valor que foi reprogramado em 2016, visto que no extrato de saldo detalhado no próprio 

sistema de 2015 está o valor de R$: 43.029,77 sendo este valor constado na resolução de reprogramação do 

ano de 2016, com base nesse valor que calculado com todos os valores recebidos, valores de aplicações no 

mercado em exercício e valores efetivamente executados, resulta  o valor de R$ 42.678,90, que é o item 

1.8 saldo a reprogramar para o exercício seguinte, valor este referente à reprogramação do  ano de 2017 e 

também é o que consta no extrato do mês de dezembro de 2016, conforme extratos e a resolução da 

reprogramação do ano de 2016 e 2017 apresentados aos conselheiros. A Secretária solicita aos conselheiros a 

importância da reabertura do demonstrativo de 2015 para que seja feita a correção do mesmo, para que assim 

dê continuidade à prestação de contas do IGDPBF 2016. Após apresentado todo o demonstrativo, fica 

aprovado pelos conselheiros à reabertura do demonstrativo de 2015 e que seja feita a correção do mesmo. 

Sendo que tinha e não tendo mais nada a ser tratado encerrasse esta reunião que vai assinada por mim Eidi 

Néia Martins Secretaria Executiva dos Conselhos e os demais Membros do Conselho presentes. 
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