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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

ATA N° 05 – 28/04/2015 

 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e quinze, aconteceu às 08h30, no Auditório da 1 

Prefeitura de Cascavel, sito à Rua Paraná, 5000, a reunião extraordinária do Conselho 2 

Municipal de Assistência Social – CMAS com a presença de sua presidente Maria Tereza 3 

Chaves, e a maioria de seus membros conforme consta na lista de presença anexa, para 4 

tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. Apreciação e aprovação da Pauta do dia; 2. 5 

Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros; 3. Substituição e posse de 6 

conselheiros;  4.  Recomposição da Mesa Diretora do CMAS (eleição de vice-7 

presidente); 5. Análise, discussão e deliberação com referência: Demonstrativo 8 

Sintético Anual do exercício 2014 dos Serviços, Programas e do IGD-SUAS: 5.1. 9 

Oficio nº 400 /2015 recebido da SEASO; 5.2. Oficio nº 509 /2015 recebido da SEASO; 6.  10 

Análise, discussão e deliberação com referência: recurso do superávit IGD/SUAS; 7.  11 

Análise, discussão e deliberação com referência: Plano de Ação SUAS WEB exercício 12 

2015 dos Serviços, Programas e dos IGDs PBF e SUAS; 8.  Indicação de 13 

representantes do CMAS para participar da Reunião Descentralizada e Ampliada do 14 

CEAS que acontecerá em Foz do Iguaçu na data de 07/04/2015; 9.  Informes Gerais: 15 

9.1. Calendário de reuniões de Comissões para análise dos Planos de Ação 2015, 16 

Relatórios de Atividades de 2014 e demais documentações conforme 17 

Resolução/CMAS nº 074/2014, das entidades que recebem subvenção do Município 18 

referente a validação das Inscrições junto ao CMAS. Agradecendo a presença de todos, 19 

Maria Tereza inicia a reunião com o ponto nº 1. Apreciação e aprovação da Pauta do dia: 20 

coloca a pauta em apreciação e não havendo nenhuma solicitação, a coloca em votação e 21 

a Plenária aprova a pauta do dia pela unanimidade de dezesseis votos; em seguida, passa-22 

se ao ponto nº 2.  Leitura das justificativas de ausências de Conselheiros: Justa faz a 23 

leitura da justificativa de ausência dos seguintes Conselheiros: Luiz Antônio Neto Mariotto, 24 

impossibilitado de participar; Gisele Fossá, atendimento pré agendado no Distrito de São 25 

João do Oeste; prossegue-se com o ponto nº 3. Substituição e posse de conselheiros: a 26 

presidente empossa as seguintes representantes da Secretaria Municipal de Assistência 27 

Social- SEASO: Inês de Paula,  titular, em substituição a Susana Medeiros Dal Molin; 28 

Jhesy Fernanda Pinto Martins, Titular, em substituição Fábio Tomasetto; Jocielli 29 

Andrade Ferreira, Suplente, em substituição à Jhesy Fernanda Pinto Martins, conforme 30 

ofício nº 312/2015 recebido da SEASO; empossa também a senhora Maria Joana 31 



Carvalho, representante do Serviço de Proteção de Atendimento Integral à Família – PAIF, 32 

em substituição à Rodrigo Soares Galvão, conforme ofício nº 563/2015 advindo da SEASO. 33 

Na sequência, passa-se ao ponto nº 4.  Recomposição da Mesa Diretora do CMAS 34 

(eleição de vice-presidente): Justa explica que Susana era Conselheira Vice presidente, 35 

desta forma, com sua saída, faz-se necessário a recomposição da Mesa Diretora deste 36 

Conselho; Maria Tereza propõe o nome da Secretária da SEASO e conselheira Inês de 37 

Paula, ressalta o comprometimento e respeito que a mesma, enquanto gestora, sempre 38 

dispensou ao CMAS; não havendo nenhuma manifestação de interesse por parte dos 39 

demais Conselheiros, a presidente coloca a proposição em votação e a Plenária aprova 40 

pela unanimidade de dezesseis votos que a conselheira Inês de Paula seja a vice 41 

presidente do CMAS. Em seguida, Inês faz uso da palavra e diz que é uma honra fazer 42 

parte deste Conselho e que, o comprometimento mencionado pela presidente só acontece 43 

por que toda a equipe técnica é comprometida com a Política de Assistência Social, porém, 44 

sem a parceria do CMAS nada acontece; agradece Maria Tereza pela indicação e 45 

acrescenta que ficou muito feliz pela confiança. Dando continuidade, passa-se ao ponto nº 46 

5. Análise, discussão e deliberação com referência: Demonstrativo Sintético Anual do 47 

exercício 2014 dos Serviços, Programas e do IGD-SUAS: 5.1. Oficio nº 400 /2015 48 

recebido da SEASO; 5.2. Oficio nº 509 /2015 recebido da SEASO: Maria Tereza faz a 49 

leitura do ofício nº 400/2015 através do qual a SEASO informa que “ ... tendo em vista a 50 

conclusão da Prestação de Contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de 51 

Assistência Social no exercício de 2014 e a obrigatoriedade de manifestação do Conselho 52 

quanto ao cumprimento das finalidades dos repasses, coloca sob apreciação e deliberação 53 

deste Conselho a Planilha anexa: Demonstrativo Sintético Anual do exercício de 2014 54 

dos Serviços, Programas e do IGD-SUAS...”; também faz a leitura do ofício nº 509/2015 55 

por meio do qual a Secretaria explica que “... Em consequência dos atrasos por parte do 56 

MDS na liberação dos recursos financeiros durante o exercício 2014, a Secretaria 57 

encaminhou ao CMAS já no mês de fevereiro de 2015, os saldos das contas federais 58 

resultantes de superávit financeiro, ou seja, os valores que não estavam comprometidos 59 

(em processo de compras ou empenhados). Ocorre que para tal levantamento financeiro, 60 

utilizamos os saldos apurados em 16/01/2015, sendo que estavam “embutidos” nestes 61 

valores, os rendimentos de aplicação de 01/01/15 a 16/01/2015, e recursos novos do 62 

exercício 2015 nas contas dos pisos: PFMC, PAC I e SCFV. Houve ainda alguns empenhos 63 

cancelados neste período, cujos valores foram somados aos créditos (recursos novos e 64 

rendimentos). Diante do exposto, será percebida uma divergência financeira entre os saldos 65 

de reprogramação do Demonstrativo e os saldos de “superávit 2014” aprovados por meio 66 

da Resolução CMAS nº 005 de 24 de fevereiro 2014. Contudo, é importante enfatizar que 67 

não ocorrerão prejuízos aos Serviços com a diferença na deliberação dos valores, pois 68 

estes saldos, de fato, estavam em conta no momento da apuração. Porém é importante 69 



destacar que os valores dos recursos a deliberar em 2015 (novos créditos) terão o desconto 70 

das receitas já contabilizadas e aprovadas por este Conselho, conforme já enfatizado. Os 71 

produtos e serviços ora deliberados pelo CMAS (Resolução 005/15), já estão sendo 72 

executados, portanto não ocorreram problemas de ordem administrativa ou financeira que 73 

possam dificultar o cumprimento da proposta aprovada. Desta forma, prezando sempre pela 74 

transparência dos atos praticados por esta Secretaria e o compromisso na administração 75 

dos recursos públicos, procuramos esclarecer todos os fatores resultantes da 76 

inconsonância, comprovando a veracidade dos fatos por meio dos documentos anexos: 1 – 77 

Tabela detalhada da diferença entre os saldos aprovados pela Resolução nº 005/15) e o 78 

superávit do Demonstrativo Físico Financeiro; 2 - Demonstrativo do MDS das parcelas 79 

pagas no exercício 2014. Diante do exposto, confiantes da compreensão e aprovação deste 80 

Conselho, elevamos votos de estima e consideração, colocando-nos a disposição para os 81 

esclarecimentos que se fizerem necessários...”; encerrada a leitura, as Servidoras da 82 

SEASO Gerente Administrativo Eliane Portella Rolloff apresenta em slides o Demonstrativo, 83 

a gerente conta com a participação da encarregada do Setor de Gestão de Convênios da 84 

Secretaria de Assistência Social, Sandra Burkouski, para as explicações e eventuais 85 

dúvidas da Plenária; Eliane explica que o Demonstrativo é um Instrumento de Prestação de 86 

Contas do Financiamento Federal dos Serviços Continuados da Assistência e que as 87 

Planilhas do Demonstrativo são tiradas do SUAS/WEB e a gestão apenas preenche; 88 

apresenta o Piso Básico Fixo – CRAS – total gasto em 2014: R$ 667.899,63; total para 89 

reprogramação em 2015 (Superávit): R$ 110.009,12 (cento e dez mil, nove reais e doze 90 

centavos). Piso Básico Variável – SCFV – total gasto em 2014: R$ 469.921,71 91 

(quatrocentos e sessenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e um 92 

centavos); total para reprogramação em 2015 (Superávit): R$ 120.987,31 (cento e vinte 93 

mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e um centavos). Piso de Alta Complexidade 94 

– Criança/Adolescente: total gasto em 2014: R$ 176.880,87 (cento e setenta e seis mil, 95 

oitocentos e oitenta reais e oitenta e sete centavos); total para reprogramação em 2015 96 

(Superávit): R$ 157.866,92 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e sessenta e seis 97 

reais e noventa e dois centavos).  Ações Estratégicas do Programa de Erradicação do 98 

Trabalho Infantil: total gasto em 2014: R$ 1.769,33 (um mil, setecentos e sessenta e 99 

nove reais e trinta e três centavos); total para reprogramação em 2015 (Superávit): R$ 100 

49.243,65 (quarenta e nove mil, Duzentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco 101 

centavos. Piso de Alta Complexidade 2 – Residências Inclusivas/Casa POP/Albergue 102 

Noturno: total gasto em 2014: R$ 362.585,91 (trezentos e sessenta e dois mil, quinhentos 103 

e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), não há Reprogramação em 2015 104 

(Superávit). Piso de Transição de Média Complexidade – PCDIF: total gasto em 2014: 105 

R$ 187.451,37 (cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e 106 

sete centavos); total para reprogramação em 2015 (Superávit): R$ 33.238,58 (trinta e 107 



três mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) Piso Fixo de Média 108 

Complexidade – PAEFI/MSE, Centro POP, Abordagem Social: total gasto em 2014: R$ 109 

484.395,63 (quatrocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e noventa e cinco reais e 110 

sessenta e três centavos); total para reprogramação em 2015 (Superávit): R$ 62.119,07 111 

(Sessenta e dois mil, cento e dezenove reais e sete centavos). ACESSUAS – PRONATEC: 112 

total gasto em 2014: R$ 112.348,61 (Cento e doze mil, trezentos e quarenta e oito reais e 113 

sessenta e um centavos); total para reprogramação em 2015 (Superávit): R$ 59.446,79 114 

(Cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos). 115 

BPC na Escola – Questionário a ser Aplicado: total gasto em 2014: R$ 4.168,70 116 

(Quatro mil, cento e sessenta e oito reais e setenta centavos).  Índice de Gestão 117 

Descentralizada – IGD-M SUAS: total dos Valores Efetivamente Executados no 118 

exercício: R$ 12.868,00 (doze mil, oitocentos e sessenta e oito reais); total para 119 

reprogramação em 2015 (Superávit): 89.224,23 (oitenta e nove mil, duzentos e vinte e 120 

quatro reais e vinte e três centavos). Recursos Livres – FMAS – Exercício 2014: total de 121 

Recursos executados nos Serviços/Programas (exclusivo Fundo Municipal de Assistência 122 

Social) – R$ 8.137.614,04 (oito milhões, cento e trinta e sete mil, seiscentos e catorze reais 123 

e quatro centavos). Recursos Estaduais Transferidos pelo Fundo Estadual de 124 

Assistência Social – FEAS exercício 2014: R$ 100.000,00 (Cem mil reais); Recursos 125 

Federais: Total de Receitas (exceto recursos livres e Estaduais): R$ 3.409.496,56 (três 126 

milhões, quatrocentos e nove mil, quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis 127 

centavos; Total de Despesas: R$ 2.480.289,76 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta mil, 128 

duzentos e oitenta e nove reais e  setenta e seis centavos; Total de Despesas 129 

Empenhadas: R$ 279.145,86 (duzentos e setenta e nove mil, cento e quarenta e cinco 130 

reais e oitenta e seis centavos); Saldo a reprogramar: R$ 682.135,67 (Seiscentos e oitenta 131 

e dois mil, cento e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos (neste valor está o 132 

acréscimo de R$ 38.845,67 (trinta e oito mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta 133 

e sete centavos), referente à devolução de saldo de convênio com a APAE ´PAC II`; Eliane 134 

explica que a diferença entre os recursos recebidos no período e rendimentos, deu-se pelo 135 

fato de ter sido utilizado o extrato do período de 01 à 16.01.2015, ao invés de constar 136 

apenas até a data de 31.12.2014; Maria Tereza pergunta se este ano o MDS já repassou 137 

todas as parcelas referente ao ano de 2014; Hudson explica que ainda faltam algumas 138 

parcelas de alguns e acrescenta que referente ao ano de 2015, até a presente data ainda 139 

não foi repassado nada; o diretor informa também que no Google é possível acompanhar as 140 

parcelas pagas e ainda, fazer um comparativo com os demais Municípios. Encerrada a 141 

apreciação, Maria Tereza coloca o Demonstrativo Sintético Anual do exercício 2014 dos 142 

Serviços, Programas e do IGD-SUAS em votação e a Plenária o aprova pela unanimidade 143 

de dezesseis votos; em seguida Maria Tereza; em seguida, a presidente coloca em votação 144 

a elaboração de uma errata referente ao Superávit relativo ao período de 01.01.2015 à 145 



16.01.2015 e a Plenária aprova pela unanimidade de dezesseis votos que seja publicada 146 

uma Resolução constando a errata referente ao Superávit relativo ao período de 01.01.2015 147 

à 16.01.2015 Neste momento, a conselheira Iara Agnes Bach da Costa, justifica que tem 148 

outra reunião pré-agendada e, desta forma, se retira, ficando assim o quórum de quinze 149 

votos. A reunião prossegue com o ponto de pauta nº 6. Análise, discussão e deliberação 150 

com referência: recurso do superávit IGD/SUAS: Maria Tereza lê o ofício nº 489/2015, 151 

por meio do qual, a SEASO solicita a deliberação e aprovação deste Conselho para 152 

utilização de recurso IGD-SUAS C/C 22.108-2- Superávit, pela SEASO, da seguinte forma: 153 

para uso da SEASO: oito cadeiras fixas no valor total de R$ 972,00 (novecentos e setenta 154 

e dois reais; catorze cadeiras giratórias R$ 6.552,00 (seis mil, quinhentos e cinquenta e dois 155 

reais); seis mesas em L no valor total de R$ 4.556,46 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e 156 

seis reais e quarenta e seis centavos); quatro mesas simples no valor total de R$ 1.831,48 157 

(um mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos; para uso do CRAS 158 

Cascavel Velho: um Projetor Multimídia no valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos 159 

reais); Insufilme a ser colocado na Praça do CEU no valor de R$ 2.380,00 (dois mil, 160 

trezentos e oitenta reais; uma geladeira para uso do Abrigo de Mulheres no valor de R$ 161 

2.236,63 (dois mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos. Valor total: R$ 162 

20.228,57 (vinte mil, duzentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos); encerrada a 163 

leitura, a presidente coloca a solicitação em apreciação; Inês explica a questão do Insufilme 164 

da CRAS CEU, diz que algumas salas tem somente os vidros transparentes, e com p 165 

insufilme melhorará a qualidade do ambiente tanto para os usuários do Serviço, como para 166 

a equipe, por isso, a solicitação do material; nada mais havendo, a presidente coloca a 167 

solicitação em votação e a plenária aprova pela unanimidade de quinze votos a utilização 168 

de recurso IGD-SUAS c/c 22.108-2 Superávit, pela SEASO, conforme acima descritos. 169 

Dando continuidade, passa-se ao ponto nº 7.  Análise, discussão e deliberação com 170 

referência: Plano de Ação SUAS WEB exercício 2015 dos Serviços, Programas e dos 171 

IGDs PBF e SUAS: Maria Tereza faz a leitura do ofício nº 569/2015 através do qual a 172 

SEASO solicita a apreciação e deliberação deste Conselho do Plano de Ação exercício 173 

2015 dos Serviços, Programas e dos IGDs PBF e SUAS; o documento esclarece ainda 174 

que “...o Plano de Ação é um instrumento eletrônico de planejamento utilizado pelo MDS 175 

para ordenar a garantir o lançamento e validação anual das informações, objetivando a 176 

transferência automática de recursos federais para os Serviços e Programas de Assistência 177 

Social...”; em seguida a conselheira e gerente da Divisão do Sistema Municipal de 178 

Assistência Social, Luzia de Aguiar Soares, apresenta projetado em multimídia, o Plano de 179 

Ação do MDS/2015; explica que será apresentado trata-se de um planejamento para o ano 180 

de 2015 em relação à previsão de atendimento com recursos federais provenientes dos 181 

Pisos e que o ano que vem  no Demonstrativo irá  extrair esses dados do Plano de Ação e 182 

ai terá que ser informado se foi ou não executado; explica que o preenchimento é simples, 183 



não tem nada de teórico, que na primeira tela são as informações do Prefeito Edgar Bueno, 184 

na segunda são os dados da Secretária Municipal de Assistência Social, Inês de Paula; na 185 

terceira tela temos o Fundo Municipal de Assistência Social onde entra todos os Pisos; a 186 

quarta tela é composta pelos dados do CMAS e é preenchido e atualizado pela assistente 187 

social deste Conselho, Justa Alves dos Anjos Chesca; a conselheira e coordenadora do 188 

Setor da Gestão da informação, Ana Paula Zorik Rodrigues complementa que além do 189 

nome de todos os Conselheiros, consta também o CPF, início e término do mandato; Luzia 190 

destaca alguns índices, como o do Bolsa Família, onde o fator de operação é de  0,81  já 191 

vem preenchido, apresenta a taxa de qualidade cadastral, onde consta todas as 192 

informações do Cadastro Único, por isso, atingiu o índice máximo, que é o 1; esclarece que 193 

com relação à atualização dos dados do BF, a taxa alcançada é de 0,53, Luzia diz que essa 194 

taxa tem que ser aumentada, inclusive com a utilização do recurso do Índice de Gestão 195 

Descentralizada do Programa Bolsa Família -  IGD/PBF, pois, é muito baixa, esclarece que 196 

hoje temos vinte e nove mil famílias cadastradas e, independente de  receberem ou não o 197 

benefício tem que efetuar a atualização no máximo a cada dois anos, mas de preferência 198 

anual, porém, exemplifica a gerente, às vezes, o usuário faz o cadastro apenas para ser 199 

beneficiado na isenção de Concurso Público, e nunca mais necessita do Serviço, desta 200 

forma, não retorna para atualizar e assim, se torna difícil aumentar o índice citado; quanto 201 

ao índice de acompanhamento de frequência escolar, elaborado pela Secretaria Municipal 202 

de educação – SEMED, é de 0,93, e que mesmo sendo uma taxa satisfatória a Secretaria 203 

citada tem trabalhado constantemente para melhorar ainda mais; o acompanhamento da 204 

Secretaria Municipal de Saúde atingiu o índice de 0,75 que também é considerado um bom 205 

índice; nesse item Luzia observa que o índice é de 0,75; prosseguindo, Ana Paula faz a 206 

apresentação em relação aos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS,s, que 207 

também aparece no Plano de Ação à previsão da meta física, a qual é baseada no nº de 208 

atendimento do ano de 2014 e que agora está se fazendo uma previsão de atendimento 209 

para 2015; que existem vinte e cinco mil famílias referendadas, porém, a previsão de 210 

atendimento é de doze mil e duzentas famílias ano; Ana destaca que tanto no 211 

Demonstrativo Sintético, quanto no Plano de Ação, referente aos Pisos de Média e Alta 212 

Complexidade, não aparecem às referências de pactuações, que Luzia já contatou com o 213 

MDS e o mesmo retornou via e-mail confirmando que realmente não consta as referências 214 

devido a um problema detectado, contudo, no próximo ano deverá estar sanado e constar 215 

as referências de pactuações dos Pisos citados; Ana complementa que é necessário 216 

constar esse dado tanto no parecer quanto na Resolução Justa questiona quanto ao 217 

número de previsão de atendimento apresentado de doze mil e duzentos, porém, a SEASO 218 

ao entregar o Plano de Ação dos CRAS estará dizendo que não, que o número 219 

atendido/mês é de sete mil (considerando os 7 CRAS); Luzia diz que, que embora a 220 

legislação recomende o número de 1.000 famílias, o Serviço não tem como chegar a mil 221 



atendimentos “fechar” as portas, quem chegar até o Serviço, será atendido, por isso a 222 

previsão de 12.200, porém, a Plenária é soberana, se quiser alterar de 12.200 para 7 mil, 223 

no entanto, é atendido mais; Maria Tereza faz uso da palavra e propõe que permaneça o 224 

número apresentado (12.200) que é o real; Luzia lembra ainda que se já foi aprovado por 225 

este Conselho à construção do CRAS do bairro Santa Felicidade e do Morumbi, já iniciou a 226 

construção do CRAS do Riviera, a ampliação do CRAS do Interlagos e a implantação do 227 

CRAS Central, é porque existe a demanda, existem as 12.200 famílias e o atendimento dos 228 

atuais CRAS,s está acima da capacidade; a conselheira e  Coordenadora da Gestão de 229 

Benefícios e Transferência de Renda,  Poliana Lauther, questiona que, não existe demanda 230 

reprimida, mas e a qualidade desses atendimentos, como fica; Luzia explica que por isso, a 231 

Gestão está propondo a implantação de novos CRAS,s; Francieli Castelli Mocellin diz que 232 

se trata de um planejamento como foi dito no início, então, se colocar o número de 12.200, 233 

irá sobrecarregar as equipes, uma vez que está previsto; a conselheira Juceli Pansera 234 

Silveira fala que os atendimentos são prestados com qualidade, o que ocorre é que não se 235 

consegue fazer o acompanhamento de todas as famílias do Bolsa Família, por exemplo; 236 

encerrada as discussões, a presidente Maria Tereza coloca em votação a proposta de que 237 

se mantenha o número de 12.200 atendimentos e a mesma é aprovada por catorze votos 238 

favoráveis e um contrário da conselheira Francielli Castelli Mocellin; em seguida, a 239 

presidente coloca em votação e a Plenária aprova pela unanimidade de quinze votos, o 240 

Plano de Ação SUAS WEB exercício 2015 dos Serviços, Programas e dos IGDs PBF e 241 

SUAS e que seja colocado no parecer à falta da referência de pactuação e a capacidade 242 

dos CRAS,s. Assim, passa-se ao ponto nº 8.  Indicação de representantes do CMAS 243 

para participar da Reunião Descentralizada e Ampliada do CEAS que acontecerá em 244 

Foz do Iguaçu na data de 07/04/2015: Justa explica que a reunião descentralizada do 245 

Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS,  será realizada na cidade de Foz do 246 

Iguaçu na data de 07.05.2015 e que foi disponibilizado quatro vagas para este Conselho; 247 

após discussão, a Plenária aprova  pela unanimidade de quinze votos, os seguintes 248 

representantes para participarem da mencionada reunião: s, Maria de Lourdes Menon 249 

Schram, Cleodomira Alves dos Santos, Inês de Paula e Jhesy Fernanda Pinto Martins. 250 

Prosseguindo, passa-se ao ponto nº 9. Informes Gerais: 9.1. Calendário de reuniões de 251 

Comissões para análise dos Planos de Ação 2015, Relatórios de Atividades de 2014 e 252 

demais documentações conforme Resolução/CMAS nº 074/2014, das entidades que 253 

recebem subvenção do Município referente a validação das Inscrições junto ao 254 

CMAS: Justa explica que foram agendadas as reuniões das Comissões afins para análise 255 

dos Planos de Ação 2015, Relatórios de Atividades de 2014 e demais documentações 256 

conforme Resolução/CMAS nº 074/2014, das entidades que recebem subvenção do 257 

Município referente a validação das Inscrições junto ao CMAS e que já foi encaminhado por 258 

e-mail, e ainda ressaltou a importância da participação de todos os membros das 259 



Comissões.  Nada mais havendo a ser tratado, presidente encerra a reunião às 10h40, 260 

Clarice Fruet, lavro a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por 261 

mim________________ pela Presidente do CMAS______________________. 262 



 

 
 




