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2ª Assembleia
Geral Ordinária

 20 de novembro de 2022.

Pauta

1. Prestação de contas: 
• Resultados de 2022;

• Movimentação financeira Janeiro-Novembro 2022;

• Perspectivas;

2. Assuntos Gerais;
3. Eleição de Diretoria e Conselho Fiscal – Biênio 2023/2024;
4. Leitura da ata do dia.
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Prestação de contas 2022: resultados

Principais resultados 2022

P
ú
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: • 10 famílias 
atendidas, 
com 34 
crianças e 
adolescentes.

P
ro

je
to

 A
b

ra
ç

a
r: • Organização 

de atividades 
mensais para 
entrega de 
cestas 
básicas para 
10 famílias, 
com 30 kits de 
higiene (1º 
semestre).

• Especiais de 
páscoa e dia 
das crianças.

P
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p

re
e

n
d

e
r • Reforço 

escolar em 
operação há 
três 
semestres, 
atendendo 
nove crianças 
em dois 
turnos (duas 
aulas por 
semana).
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: • Coletados e 
distribuídos 
agasalhos e  
cobertores 
(Inverno 
ILAS), roupa 
de bebês, 
material 
didático, e 
roupas 
(BAZAR em 
FAMÍLIA).
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Projeto Apreender

• Foco da atuação do ILAS desde o 
redirecionamento estratégico 
aprovado em 2018.

• Neste ano de 2022, o número de 
crianças atendidas dobrou com a 
abertura de dois turnos (matutino 
e vespertino). 

Projeto 
Apreender

• O Projeto atende hoje nove 
crianças em aulas de 
reforço escolar que 
acontecem duas vezes por 
semana. 

• Desde 2021 e até novembro 
deste ano foram três 
semestres com mais de 70 
dias de aulas de reforço. 
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Projeto 
Apreender

• As crianças recebem tutoria 
individual para realizar as 
tarefas de casa.

• Recebem também lições 
extras de português e 
matemática. 

Projeto 
Apreender

• Participam ainda de 
atividades lúdicas e físicas 
que abordam questões de 
ética, cidadania, valores 
humanos, autonomia e 
respeito ao próximo. 
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Projeto 
Apreender

• As atividades são planejadas a 
cada semestre, a partir de 
diagnóstico inicial que indica quais 
as principais necessidades de 
aprendizado. 

• As crianças do Apreender foram 
selecionadas entre as famílias 
atendidas pelo ILAS no Projeto 
Abraçar ou pelas escolas parceiras 
do ILAS em Planaltina. 

• Além da tutora contratada no 
início do ano, Ida Pacheco, o 
Apreender conta com a 
coordenação pedagógica 
voluntária de Cida Tiradentes.

Projeto Apreender

• O Apreender criou um ambiente 
saudável que permitiu o diagnóstico 
de problemas reais de aprendizado 
e promoveu uma concreta melhoria 
do rendimento escolar e até mesmo 
de comportamento.

9

10



01/01/2023

Prestação de contas 2022: 
movimentação financeira

Movimentação financeira JAN/NOV 2022

39%

6%23%

19%

13%

 DOAÇÕES REGULARES SOCIOS

 NÃO SÓCIOS

 ALUGUEL TERRENO

 DOACOES PROJETOS

 ENTRADAS DIVERSAS

ENTRADAS
Doações Regulares de Sócios R$ 11.346,23

Doações não Sócios R$ 1.892,12

Aluguel Terreno R$ 6.600,00

Doações para Projetos R$ 5.420,57

Entradas Diversas R$ 3.724,22

TOTAL   R$ 28.983,44
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Movimentação financeira JAN/NOV 2022

SAÍDAS
Funcionários R$ 17.720,13

Investimentos em Projetos R$ 13.447,98

Escritório de Contabilidade R$ 6.363,00

Impostos R$ 5.389,07

Infraestrutura/Manutenção R$ 2.947,78

Tarifas Bancárias R$ 678,28

Despesas com Cartório R$ -

Saídas Diversas R$ 2.240,94

TOTAL R$ 48.787,19

14%

38%

29%

12%

6%

1%
Escritório de
Contabilidade

Funcionarios

Investimento em
Projetos

Impostos

Infraestrutura/Ma
nutenção

Tarifas Bancárias

Movimentação financeira JAN/NOV 2022

RESULTADO
Entradas R$ 28.983,44

Saídas R$ 48.787,19

Resultado R$ 19.803,75

Saldo em CAIXA em 16/NOV/2022 R$ 11.173,72

Caixa e Banco R$ 1.698,75

Aplicação DI Plus Ágil R$ 28,84

Aplicação BB CDB DI R$ 9.416,13
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Campanha Educação na Marmita

RESULTADO - R$ 5.584,70

Entradas R$ 6.010,00

Vendas físicas R$ 1,520,00 (76 unidades)

Doações e vendas virtuais R$ 4.490,00

Saídas R$ 425,30

OBS: Expectativa de gastos com insumos R$ 820,12
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Prestação de contas 2022: perspectivas

Em resumo, o ILAS está em uma 
encruzilhada....

• Temos a experiência e resultados que permitem a 
continuidade da atuação, mas precisamos de voluntários para 
fazer parte da diretoria no próximo biênio.

• O grande desafio é mobilizar recursos urgentemente já que 
com o saldo atual conseguimos manter o ILAS aberto somente 
até fevereiro.

• Não temos voluntários(as) para fazer parte da diretoria do 
ILAS no próximo biênio.
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Para continuidade do ILAS

• Parcerias institucionais (editais ou patrocínios individuais) são 
essenciais mas exigem tempo e expertise para elaboração de 
propostas, negociação de parcerias e prestação de contas.

• Alternativas de contratação mais baratas existem, mas exigem 
maior coordenação e voluntários(as).

• Maior envolvimento de sócios(as) é essencial, não apenas com 
contribuições financeiras regulares, mas com doação de 
tempo e talentos para apoiar a mobilização de recursos e 
implementação de atividades.

Alternativas

• Eleger nova diretoria hoje, que contará com o apoio da atual 
diretoria na forma de conselheiros.

• Em não havendo candidatos(as) mas havendo interesse em manter o 
ILAS aberto, conversas acontecem nas próximas semanas e nova 
assembleia extraordinária para eleições é realizada em janeiro ou 
fevereiro de 2023.

• Com a atual ou nova diretoria, suspensão das atividades do ILAS e 
redirecionamento estratégico adaptado às limitações de recursos e 
pessoal.

• Encerramento (extinção) do ILAS.
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Assuntos gerais

Assuntos Gerais

• Movimento de Quadro de Sócios;

• Pauta aberta para os presentes.
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Movimento do quadro de sócios

Movimentação do Quadro de Sócios

• Inclusão de Sócio

• Douglas Vinícius de Santana Pootz
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Eleições

Eleições

• Candidatos(as)

• Presidente – Saenandoah Tiradentes Dutra

• Vice-presidente – Hermes Willian Pootz de Araújo

• Secretária – Sandra Regina Fischer

• Tesoureiro – Douglas Vinícius de Santana Pootz

• Conselho Fiscal

• Alcide Corrêa do Nascimento

• Cíntia Ribeiro Alvim Tomm

• Cléssia Nunes da Silva Possidônio
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Leitura da Ata do dia
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