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No dia doze de maio do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no PAI – Ponto de Apoio
ao Idoso de Piraí, localizado à Praça das Missões s/nº, Centro, Piraí – RJ, foi realizada a 5ª
Reunião Extraordinária – Gestão 2015 / 2017, do ano de 2017 do Conselho Municipal do
Idoso – CMI - Piraí – RJ. Foi feita a verificação de quórum às 09h15min, com o registro de
09 (nove) representações, sendo 5 (cinco) Secretarias Municipais e 4(quatro) Instituições Civis, conforme assinaturas em livro de presença. Estavam presentes na reunião as representantes da Secretaria Municipal de Fazenda Lana Honório e da Secretaria de Assistência Social,
Edna da Conceição de Oliveira Ponte, para dar prosseguimento ao processo de aprovação da
Deliberação 200/96. Em relação à quantia questionada na reunião anterior, a comissão foi informada pela Senhora Edna que os valores são referentes à soma das duas contas, sendo R$
12.225,14 (doze mil duzentos e vinte e cinco reais e catorze centavos) do Recurso do Município da conta Movimento, ag.0965-2 do Banco do Brasil, c/c nº 22.635-1, e conta Doação, ag.
0965-2, Banco do Brasil, c/c nº 23.812-0, com a quantia de R$ 6.469,50 (seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), totalizando a quantia citada na reunião passada. Foi entregue o extrato das duas contas com seus respectivos números. Foi informado
que o gasto com o extintor creditado numa das contas do FMI foi por uma falha técnica, mas
que o dinheiro para esse pagamento foi depositado pela prefeitura com dinheiro próprio da
mesma, que por engano passou pela conta do FMI. A Sr. Edna entregou à comissão uma prévia da prestação até o mês de abril de 2017 e mencionou ter uma dúvida quanto o dinheiro
nas contas, suspeitando que o valor total de R$ 18.694,64 seja todo da conta DOAÇÃO e não
dividido com a conta MOVIMENTO. E que vai tirar essa dúvida até a próxima sessão ordinária. Diante dos fatos, a comissão solicitou à Secretaria de Assistência Social se poderia, à
partir desta data, que fosse encaminhado, pelo menos bimestralmente, as contas do fundo
para uma pré-aprovação, o que facilitaria quando chegasse o momento da aprovação ANUAL. A Sr. Edna informou que pode fazer da mesma forma que faz com o CMDCA, nos enviando um relatório mensal. A Comissão solicitou também à representante da Secretaria de Assistência Social que nos enviasse o extrato do depósito da prefeitura, comprovando que fez o
pagamento da recarga com dinheiro próprio, antes da data da próxima reunião extraordinária,
marcada para dia 19/05/2017, às 09h da manhã, no PAI, para que a comissão faça a leitura do
relatório, colocando em pauta, logo após, a votação para aprovação ou não da Prestação de
Contas do Governo, exercício 2016- FMI- Deliberação 200/96 e Relatório de Gestão do Fundo Municipal do Idoso 2016. Não havendo nada mais a tratar o Senhor Presidente encerrou
os trabalhos às 9h45min e, eu, JILCILÉIA CAMPOS VIEIRA, Secretária de Ofício, lavro
e assino a presente ATA que, após lida e aprovada, será assinada pelo Presidente e Conselheiros
presentes.
Piraí,
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de
maio
de

Onde houver um IDOSO, sob qualquer forma de violência, nosso Conselho se mobilizará em seu
socorro!
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