
Aos  quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, com início às nove  horas, 

realizou-se a reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social, 

utilizando o serviço remoto gratuito de reunião on-line pelo google meet, 

considerando a pandemia com pauta: “Apresentação do PMAS executdo”.; 

Estiveram presentes os conselheiros e conselheiras: Leandro, Adriele, Alais,  Carla, 

Daniele, Dircelio, Michela, Sabrina, Sonia, Talita, Marli e Marly e como convidado 

Antonio Tadeu de Almeida técnico em contabilidade da Unidade Gestora de 

Desenvolvimento Social e a gestora executiva Giany Povoa.; 

A reunião este dia deu-se início meia hora após o horário de início os conselheiros 

estavam presentes na sala virtual, porém o a unidade gestora de desenvolvimento 

estava com problemas e não conseguimos nos conectar no horário inicial. A 

Presidente Marly agradeceu a todos os conselheiros presentes e passou a palavra 

para o técnico Tadeu, que já havia enviado a planilha de apresentação por e-mail 

com a finalidade de todos poderem acompanhar as explicações.; O técnico Tadeu 

agradeceu a presença de todos os conselheiros e começou suas explicações: -“que a 

planilha apresentada: Recursos Municipais; Recursos Estaduais, Recursos Federais 

- Apresentando valor negativo (planilha) - Total de recursos do FMAS e FNAS   

quero acrescentar que a planilha enviada e apresentada precisa de pequenos ajustes, 

mas para não perdermos o prazo que se esgotava transportamos os valores, porém 

o sistema da Drads não aceita que se faça nenhuma alteração sem a devida 

deliberação do conselho; Após a apresentação do técnico Tadeu a presidente Marly 

solicitou ao conselheiros presentes que se manifestassem e após a chamada um a um 

Leandro, Adriele, Alais,  Carla, Daniele, Dircelio, Michela, Sabrina, Sonia, Talita e 

Marli por unanimidade concordaram com a negativa da tabela apresentada, ficou 

acertado que na próxima reunião sem data definida apresentação da execução 

financeira do PMAS, encerrando a reunião e agradecendo a presença de todos os 

conselheiros presentes já que a sala estava declinando o tempo para o encerramento; 

Nada mais havendo, a presidente encerra a reunião às dez horas, que para constar 

vai por mim Wagma R Leite lavrada e comprovada pela impressão da página do 

meet google anexa 
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