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RESOLUÇÃO Nº 09/2015/FMIS DE 01 DE JULHO DE 2015.
TORNA PÚBLICA A ATA DE REUNIÃO Nº 08 DE 2015 DO FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS – FMIS.
O Comitê Avaliador do Fundo Municipal de Investimentos Sociais – CAFMIS, instituído pelo Decreto Municipal nº 020/2001
de 18/01/2001 órgão superior de deliberação colegiada, vinculado à Secretaria Municipal de Governo, no uso de suas
atribuições legais, pelo que foi deliberado em reunião ordinária no dia 02/06/2015,
R E S O L V E:
Art. 1º Tornar público a:
I - aprovação da prestação de contas da Missão Salesiana de Mato Grosso “Cidade Dom Bosco”- MSMT do convênio
02/2014 firmado em 30/01/2014, no valor de R$ 164.112,66 (cento e sessenta e quatro mil, cento e doze reais e sessenta e
seis centavos);
II - aprovação da atualização no valor do recurso solicitado do CAPSII de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais) para
R$ 141.135,00 (cento e quarenta e um mil cento e cento e trinta e cinco reais). Diferença de R$ 24.135,00 (vinte e quatro
mil e cento e trinta e cinco reais);
III - aprovação do Projeto “Construção de 1 (uma) Quadra Poliesportiva Coberta na Escola Municipal José de Souza Damy”
no valor de R$ 235.845,56 (duzentos e trinta e cinco mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) da
SEMED;
IV - aprovação Projeto da Oficina de Dança no valor de R$ 224.233,97 (duzentos e vinte e quatro mil duzentos trinta e três
reais e noventa e sete centavos;
V – aprovação do Projeto do Borrowski para reforma de uma área de lazer, no valor de R$ R$ 38.081,01 (trinta e oito mil
oitenta e um reais e um centavo);
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Corumbá-MS, 01 de julho de 2015.
Marcio Aparecido Cavasana da Silva
Secretário Municipal de Governo
Gestor do Fundo Municipal de Investimentos Sociais - FMIS
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