Ata nº 019/2014 – Reunião Ordinária do CMAS - Mirassol D’Oeste - MT. Aos
nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze, reuniram-se os
membros do CMAS nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência
Social às oito horas e dez minutos, iniciou-se com a leitura da ata anterior e em
seguida a Presidente, Jeanete Barbosa de Sá Pereira comunicou que até o dia
15 de dezembro a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania terá
que preencher o Relatório Anual dos Serviços Socioassistenciais ofertado
pelas SUAS – Sistema Único de Assistência Social, conforme rege a resolução
de nº 06 de 26 de Agosto de 2014. Após, foi deliberado e discutido entre os
conselheiros que as cestas básicas somente serão disponibilizadas para
famílias em situação de vulnerabilidade, decidiram que irão realizar uma
confraternização para os idosos de todos os grupos no Balneário Por do Sol no
dia 15 de Dezembro de 2014. Após foi repassado pelo Coordenador do Fundo
Municipal da Assistência Social, Fabio Angelo Hordonho Leite Silveira, que as
subvenções Sociais das entidades Lar São Vicente de Paulo, Centro de
Recuperação Lar Cristão e Centro Social João Paulo II receberão a partir de
2015 o valor de R$ 2.255,26 (dois mil duzentos cinquenta cinco reais e vinte
seis centavos) oriundo do Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS. A
Secretária de Assistência Social, Iris Marques de Azevedo Leal comunicou que
foram construídas e entregues as 20 casas do Projeto gestão anterior (casas
pulverizadas). E o Programa “Sol para Todos” já foi adquirido um terreno de
quatro alqueires para construir casas para as famílias que ganham até 3
salários mínimos financiado pela CEF. Posteriormente foi repassado os
relatórios do FMAS dos meses de Outubro e Novembro de 2014 para as
conselheiras analisarem e após foi aprovadas por unanimidade. Nada mais a
relatar, foi encerrada a reunião nove horas e onze minutos e eu, Márcia de
Freitas Sippel Souza, lavrei o presente Ata, que após ser lida e aprovada será
assinada por mim e pelos presentes abaixo relacionados:
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