Mozarlândia, 08 de março de 2018.

ATA N° 003/2018 CMAS
PAUTA: DELuBERAÇÃO Do BALANCETE FINANCEIRo REFERENTE AO MËS DE JANEIRO E FEVEREIRO D0
ANO DE 2018 E SUBSTITUIÇÃO DOS MEMBROS DO

CMAS

Aos oito dias do mês de março do corrente ano, reuniram-se nas dependèncias da Secretaria Municipal de

Assistencia Social

SMAS, sito à Rua São Paulo S/N° Centro, os membros do Conselho Municipal de

Assistencia Social - CMAS, com o intuito de discutir a pauta da reunião que se trata da deliberação do

balancete financeiro referente ao més de janeiro e fevereiro do ano de dois mil e dezoito (2018), e da
a reunião iniciou com uma oração do Pai Nosso, na
sequencia, a assistente social da gestão apresentou o balancete referente ao mês de janeiro e fevereiro de

substituição dos membros do CMAS, dessa forma,

2018, assim, os relatórios foram elaborados pela Contabilidade e repassado para a assistente social que
explanou os dados contidos no balancete, dessa forma, os conselheiros analisam e aprovam o balancete do

mès de janeiro e fevereiro de 2018, na sequência, a presidente do CMAS ressalta que é necessário realizar
a substituição dos membros do CMAS, já que, a falta dos membros nas reuniðes compromete o andamento
das atividades que devem ser realizadas pelo referido Conselho, todos concordaram com a substituiço e
assim, a presidente se compromete a encaminhar o pedido para o executivo providenciar o decreto
nomeando os novos membros para o CMAS.
Sem mais para o momento, eu Shirley Souza de Jesus, encerro e assino esta.
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