Mozarlândia, 30 de abril de 2018.

ATA N° O05/2018 CMAS
PAUTA: REPROGRAMAÇÃO DO SALDO REMANENSCENTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2017
PARA COFINANCIAMENTO ESTADUAL E DELIBERAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA ASSISTENCIA

SOCIAL
Aos trinta dias do mês de abril do corrente ano, reuniram-se nas dependências da Secretaria
Municipal de Assistência Social SMAS, sito à Rua São Paulo S/N° Centro, os membros do
Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, com o intuito de discutir a
pauta da reunião que

se trata da deliberação da reprogramação do Cofinanciamento Estadual e do Plano de Assistência
Social para o municipio de Mozarländia, elaborado pela Assistente social da Gestão. Dessa forma,
a reunião iniciou com a oração do PAI NOSSO, e na sequência, a assistente social, Lucilene Cabral
e a Secretária de Assistência Social, Sra. Deijanira Machado Rodrigues, apresentaram a

reprogramação do saldo remanescente referente aos recursos de dezembro do ano de dois mil e

dezessete, sendo que, primeiramente foi reprogramado o cofinanciamento dos Beneficios
Eventuais-BE, em seguida foi reprogramado o cofinanciamento dos beneficios de Proteção Social

Básica-PSB, e na sequêndia, houve a reprogramação para os benefícios de Prestação Social
Especial-PSE, assim, após a deliberação, os conselheiros aprovaram em unanimidade a
reprogramaão do saldo remanescente referente a dezembro de dois mil e dezessete, e dando

continuidade à pauta da reuniäo, a assistente social explanou sobre o Plano de Assistência Social

para o municipio de Mozarlândia referente ao ano de dois mil e dezoito, explanando as
dificuldades enfrentadas e as metas pretendidas para execução no ano de 2018, contudo, a

mesma submete o plano a análise e a modificação, caso seja de interesse dos membros do
referido conselho, dessa forma, os conselheiros analisaram e aprovaram o Plano da Assistência
Social referente ao ano 2018 para o Cofinanciamento Estadual, assim, após analise os conselheiros
aprovaram o Plano na integra e em unanimidade. Sem mais para o momento, eu, Shirley de Souza
de Jesus encerro e assino esta.
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ATA N° 006/2018-CMAS
PAUTA: DELIBERAÇÃO DO BALANCETE FINANCEIRO

DELIBERAÇÃO

REFERENTE AO MS

DE

MARÇ0

E ABRILE

DO PLANO PLURIANUAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE 2018 A 2021.

da
três dias do mês de maio do corrente ano, reuniram-se nas dependências
Paulo S/Ne Centro, os membros
Municipal de Assistência Social-SMAS, sito à Rua São
intuito de discutir a pauta da reunião
do Conselho Municipal de Assistência Social CMAS, com o
2018
balancete financeiro referente ao mês de março e abril de
que se trata da deliberação do
social
na sequência, a assistente
dessa forma, a reunião iniciou com uma oração do Pai Nosso,
mês de março e abril de 2018, assim, os
da gestäo apresentou o balancete referente ao
a assistente social, dessa forma,
relatórios foram elaborados pela Contabilidade e repassado para
do mês de março, e posteriormente o
os conselheiros aprovaram o balancete
Aos vinte
Secretaria

e

-

após

a

analise

analisado o Plano Plurianual da Assistência
balancete do mês de abril de 2018, na sequência, foi
do referido conselho. Sem mais para o
Social de 2018 a 2021, o qual foi aprovado pelos membros
e assino esta.
momento, eu Shirley Souza de Jesus, encerro
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