
1ª Assembleia
Geral Ordinária

27 de março de 2022.



Pauta

1. Atividades  rea lizadas  em  2021;
2. Movim en tação fin an ceira  2021;
3. Plan ejam en to 2022;
4. Parecer do Con selh o Fisca l;
5. Movim en tação de sócios(as);
6. Assun tos  Gera is ;
7. Leitura  da  a ta  do dia



2021



Atividades realizadas em 2021

• Apreender: “de volta às aulas” (julho), visita às famílias (agosto) e reforço escolar 
(setembro/novembro); cinco crianças atendidas; parceria com escolas locais para identificar 
novos alunos.

• Abraçar: distribuição de cestas básicas (parceria com CELML) e 51 kits de  higiene; retomada de 
atividades presenciais em setembro.

• Inverno: 84 pares de meias infantis, 24 cobertores (doador externo); 10 caixas de agasalhos 
usados.

● Bazar em Família: agasalhos em estoque foram destinados ao Inverno ILAS; demais itens
doados à Casa Bom Samaritano (maio/2021) e à CELRE, de Taguatinga (outubro/2021).

● Captação externa: recebidos no final de junho mais de 200 kg de alimentos da campanha "Caixa
Mais Solidária“, por meio da plataforma Pátria Voluntária; 13 famílias atendidas entre julho e
setembro.
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Movimentação financeira J AN/DEZ 2021

ENTRADAS
Doações Regulares de Sócios R$ 12.788,93

Doações não Sócios R$ 11.130,00

Aluguel Terreno R$ 6.600,00

Doações para Projetos R$ 1.949,48

Entradas Diversas R$ 1.188,95

TOTAL   R$ 33.657,36



Movimentação financeira J AN/DEZ 2021

SAÍDAS
Funcionários R$ 6.494,80

Investimentos em Projetos R$ 6.654,63

Escritório de Contabilidade R$ 5.555,00

Impostos R$ 2.228,66

Infraestrutura/Manutenção R$ 380,00

Tarifas Bancárias R$ 662,47

Despesascom Cartório R$ 222,00

Saídas Diversas R$ 675,95

TOTAL R$ 28.090,14



Movimentação financeira J AN/DEZ 2021

RESULTADO
Entradas R$ 33.657,36

Saídas R$ 28.090,14

Resultado R$ 5.567,22

Saldo em 31/DEZ/2021 R$ 31.112,61

Caixa e Banco R$ 766,88

Aplicação DI Plus Ágil R$ 10.005,33

Aplicação BB CDB D R$ 20.340,40



Demonstrativo financeiro 2021



Projeção 2022



2022



Projeto Apreender
Cronograma de implantação 2022

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
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Ações prioritárias para 2022

• Contratação de tutoria local para  re in ício  do se rviço  em  
abril de  2022 e  expansão do núm ero de  a lunos por m e io  de  
parceria com escolas locais .

• Criação de grupos de conselheiros(as) e voluntários(as) , 
pa ra  apoia r a  com unicação e  cap tação de  
recursos/parce rias.

• Visitas (virtuais) de conversa e recadastramento de 
sócios(as) , pa ra  dar m aior transparência  às a tividades e  
p rom over m aior enga jam ento . 



Assuntos Gerais

• Movimento de Quadro de Sócios ;

• Pauta Aberta para os presentes.



Leitura de Ata



www.ilasdf.org.br
WhatsApp (61) 9158-7374
ilasplanaltina@yahoo.com.br
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