
Aos  vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, com início às quatorze   

horas e trinta minutos, 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 

execução financeira do ano de 2020”.; Estiveram presentes os conselheiros e 

conselheiras: Adriele, Alais, Carla, Daniele, Dircelio, Hosana, Leandro, Michela , 

Marli, Rafael, Talita e Marly como convidado Daniele Simone coordenadora na 

Unidade Gestora de Desenvolvimento Social e a gestora executiva Giany Povoa.; 

A presidente Marly iniciou a reunião cordialmente saudando a todos os conselheiros 

presentes e passando a palavra a Daniela Simone para que iniciar as explicações da 

planilha que foi enviada ao conselheiros.; Daniela agradeceu a presença dos 

conselheiros presentes informando que: o Sr. Walter da Drads de Campinas foi 

fundamental para a finalização da planilha apresentada uma vez que os números 

não batia com o valor do saldo, e os gastos aplicados no IGD.; a presidente Marly 

questionou sobre os gastos aplicados no IGD.; e prontamente a gestora Giany pôs a 

responder que o IGD é recurso destinado ao aproveitamento da gestão do cadastro 

único pelo qual a família acessa o programa bolsa família, quanto mais se qualifica 

o cadastro melhor é o resultado.; A presidente Marly pediu a palavra e disse que: -

“se fosse possível investir em equipamentos de ponta, viabilizaria muito todo o 

trabalho que hoje com essa era de informatização não se deve deixar de utilizar  

mesmo após pandemia”.; A gestora Giany respondeu a pergunta da presidente 

informando que –“a prefeitura municipal iniciou ata para aquisição de novos 

equipamentos para poder informatizar e melhorar os setores, devido a abertura da 

ata não podemos investir o dinheiro enviado pelo recurso na compra desses 

equipamentos”.; Passando a análise da planilha: 

Recursos Municipais (FMAS) ; Recursos Estaduais (FEAS) ; Recursos Federais 

(FNAS)  -  Total de Recursos do FMAS e FNAS  com 91,86% de execução, conforme 

planilha apresentada e enviada ao conselheiros.; Após a apresentação aos 

conselheiros a presidente Marly solicitou ao conselheiros presentes que se 

manifestassem e após a chamada um a um Adriele, Alais, Carla, Daniele, Dircelio, 

Hosana, Leandro, Michela , Marli, Rafael, Talita e por unanimidade concordaram 

com a apresentação da execução financeira do ano de 2020 do PMAS.; A presidente 

Marly agradecendo a presença dos conselheiros presentes encerramento a reunião; 

Nada mais havendo, a presidente encerra a reunião às quinze horas e dez minutos, 

que para constar vai por mim Wagma R Leite lavrada e comprovada pela impressão 

da página do meet google anexa 
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