
Mozarlândia, 07 de agosto de 2017. 

ATA N° O09/2017 CMAS 

PAUTA: DELIBERAÇÃO DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICo DE 2012 REFERENTE AOS 
SERVIÇOs. 

Aos sete dias do mês de agosto do corente ano, reuniram-se nas dependências da Secretaria 
Municipal de Assistência Social SMAS, sito à Rua são Paulo S/Ne Centro, os membros do 

Conselho Municipal de Assisténcia Social-CMAS, com o intuito de discutir a pauta da reunião que 
se trata da deliberação do demonstrativo Sintético de 2012 referente aos serviços. Dessa forma, a 

reuniäo teve inicio com a fala da presidente do CMAS que agradece a presença de todos, em 
seguida, repassou a palavra a assistente social Maria Lucilene Cabral de Paiva que apresentou aos 
conselheiros o demonstrativo preenchido anteriormente, na sequência, o demonstrativo foi 
analisado, contudo, o original foi preenchimento no ano de 2013, e houve a retificação dos dados 
informados em 2015, este porém, foi aprovado pelo conselho anterior, portanto, vale ressaltar 
que, ao receber a notificação do Ministério do Desenvolvimento Social, a presidente do CMAS 

verificou que apesar do demonstrativo ter sido deliberado pelo CMAS no dia 28/01/2015, na ata 
001/2015, com resolução 001/2015, e preenchido no sistema, o mesmo não foi finalizado, dessa 
forma, no MDSA consta que não foi deliberado, sendo assim, foi marcada esta reunião pelo 
referido conselho para realizar a deliberação, e no entanto, a assistente social explanou aos 
conselheiros a necessidade da deliberação, assim, os conselheiros fizeram análise documental 

existente no Controle interno, SMAS e Contabilidade e decidiram aprovar o demonstrativo 
Sintético de 2012 referente aos serviços, sem mais para o momento, eu Shirley Souza de Jesus, 
encerro e assino esta. 
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