ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2019
Aos vinte e quatro de janeiro do ano de dois mil e dezenove estiveram presentes a sala de
reuniões do CRAS os conselheiros Suzana Cristina Ferreira Santa Clara, Juliana Aparecida
Fernandes, Danielle Nunes Couto de Camargo, Ricardo Rodrigues de Oliveira, Vera Lucia da
Rosa Honório, para deliberarem sobre questionário do piso mineiro de dezembro/2018,
dezembro/2018 e a execução financeira do piso mineiro de junho/2018 e dezembro/2018. Os
conselheiros analisaram os demonstrativos e pontuaram que seja feita as alterações no item
4.2 do questionário de dezembro de dois mil e dezoito inserir as cento e doze cestas, marcar
não no item 3.2.2 de dezembro de dois mil e dezoito. Quanto ao questionário de dois mil e
dezoito foi pedido para mudar a quantidade de cestas básicas de trezentos para cento e sete
conforme apurado no sistema integrado. Quanto aos saldos a secretária de assistência social
encaminhou por email. Sendo feitas as alterações o conselho aprova os demonstrativos. Em
tempo, participou da reunião o conselheiro João Paulo da Silva. Lido e achado conforme vai a
presente ata assinada por todos os presentes.
Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove estiveram presentes os
membros do conselho João Paulo da Silva, Danielle Nunes Couto de Camargo, Vera Lucia da
Rosa Honório, Talita Cristina Camargo Belchior Pereira, Suzana Cristina Ferreira Santa Clara
para deliberar sobre o ofício da SEDESE n°428 onde foram questionados os demonstrativos
anual físico financeiro da execução da receita e da despesa de 2012 e 2014. A Secretaria de
Ação Social Inclusão e Cidadania encaminharam as explicações alegando o que segue em
ofício. Aos membros do conselho entenderam e acataram as explicações e deliberaram para
que seja feita a resolução aprovando as alterações e justificativas das despesas. Lido e achado
conforme vai a presente ata assinada por todos os presentes.

