
Mozarlând1a, 06 de maio de 2017. 

ATA Nº 005/2017 - CMAS 

PAUTA: QUADRO OE VALORES DOS SA.LAAIOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E O BALANCETE FfNANCEIRO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO DE 2017 

Aos seis d ias do mês de m~•o do corrente ano, reuniram-se nas dependências da Secretaria Municipal de 

Assistência Sod a - S.\1A5, s;to a Rua S~o Paulo S/N2 Cenuo, os membros do Conselho Municipal de 

Assisténda Social - CMAS. com o intuito de discutir a pauta da reunião que se trata da deliberação sobre 

o quadro de va¾cre'S dos s.alános dos servidores da secretaria de assistência Social e da apreciação do 

• balancete financeiro · eferente ao mês de janeiro, fevereiro e março de 2017, dessa forma, a reunião 

teve início com a ta1a oa presidente do CMAS que agradece a presença de todos, na seqüência, a 

assistente sooa' M aria woli:ne Cabral de Paiva apresentou aos conselheiros o quadro de salários dos 

servidores, que se~e detalhado as funções, os valores, e formação de cada profissional, quadro este 

que foi aprovado pe!o'S conselheiros em unanimidade, na seqüência, 

A assistente social apresentou os balancetes referentes ao mês de janeiro, fevereiro e março de 2017 

aos consethe1rns presentes na reunião para apreciação, e após, os balancetes foram analisados e 
aprovados pelos cor,se!heiros do CMAS. Em seguida, a assistente socia l ressalta que deve ser pensado 

sobre a reaiíz.açào da Conferência Municipal de Assistência Social, uma vez que, as conferências devem 
ser realizaoas a:e dia 10 de agosto, então, a presidente do Conselho informa que convocará reunião 

para tratar e5Çeof.c:arrente da conferência municipal já que a deliberação depende do CMAS. Sem mais 

para o mcm entc, et.: Sh1r!ey Souza de Jesus, encerro e assino esta. 
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ATA Nº 005/2.017 -CMAS 

PAUTA: QUADRO DE VALORES DOS SP!.1-..P IOS DOS SEP/'tY.PE': '.)t : E~ ?=.T;.? .1- ~=- /-."55 SÊr,S:). 

SOCIAL E O BALAJJCETE FIP IPJJCEIR0 REFEREtl7"E 1-.0 ll.Ê5 ü E J.t-.h é l ? C, i:-~ /E.D.E c0 E 11.J.?(,,O '.:ié 2_'.,' 7 

Aos seis dias do mês de maio do corrente ano, reuniram~ nacS depen<lf:llca, d;; ~ <::taria tt.1.:r..c oa di; 

Assistência Social - SMAS, sito â Rua São Paulo 5/N2 Centro, os ri<:mbros {!o ú:;-;~ '. "Y.> ,.l.un·o pal de 

• Assistência Social - CM AS, com o intuito de discutir a pauta da reunião que se vata dõ c ef b::ora~o sobre 

o quadro de valores dos salários dos servidores da secretaria de assistênáa Soci; I E: rJa apreciação do 

balancete financeiro referente ao més de j aneiro, fevereiro e m arç.o de 2017, des,a fofm;;, a reunião 

teve início com a fala da presidente do CMAS que agradece a presença de todos. na seqüência, a 

assistente social Maria Lucilene Cabral de Paiva apresentou aos conSf:lhe-iros o quaorc de salários dos 

servidores, que segue detalhado as funções, os valores, e formação de cada profissional, quadro este 

que foi aprovado pelos conselheiros em unanimidade, na seqüéncia, 

A assistente social apresentou os balancetes referentes ao mês de janeiro, fevere:ro e março de 2017 

aos conselheiros presentes na reunião para apreciação, e após, os balancetes ' oram analisados e 

aprovados pelos conselhei ros do CMAS. Em seguida, a assistente social resg fra que deve ser pen5-ado 

sobre a realízação da Conferência Municipa l de Assistência Social, uma vez oue, as coriferéndas devem 

ser realizadas ate dia 10 de agosto, então, a presidente do Conselho informõ cue: rnn 1rxará reuni.ão 

para tratar especificamente da conferência municipal já que a delrberaçào deoer de do CM AS. Sem mais 

para o momento, eu Shirley Souza de Jesus, encerro e assino esta. 

• l. André Luiz Rosário -----------------------------
2. Cacilda Maciel de Araújo carrijo _ _ ____________________ _ 

, , . d' . l. 
3. Eleuza Oliveira de Amaral Carvalho ::O u.;.:p \Ç' ~ ~ ~..z_ -:,_\g .,:\):,O\ \,.Çj .1 \.!J.~ 
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5. Gisely Simone Vasconcelos Freitas ---- ---------- - --------

10. Francisco Arist ides da Silva - - --- - ---- - ---------------
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