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ATA 001/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE CARLINDA-MT. 
Aos dias trinta e um de Janeiro do ano de dois mil e dezessete, as 17:00 horas na sala de reuniões dos 
Conselhos Municipais, o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS reuniu-se para reunião 
extraordinária, sob a Presidência do Senhor Benedito Costa Araújo  juntamente com a Secretaria de 
Assistência Social e representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal 
Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração, Legislativo 
Municipal, Cooperlinda-Cooperativa dos Produtores Hortifrutigranjeiros, Club de mães Recanto dos 
Talentos, Rotary Club, Apae-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais e Fazenda Esperança Bento 
XVI e ainda a presença da Prefeita Municipal eleita Srª Carmelinda Leal Martines Coelho. De acordo 
com a resolução nº237/2006 houve substituição de alguns membros do conselho a critério da sua 
representação sendo eles, titular e suplente da Secretaria Municipal de Saúde e titular da secretaria de 
Administração e Finanças.  O Presidente do Conselho Sr. Benedito Costa Araújo deu inicio a reunião 
agradecendo a presença de todos na primeira reunião anual deste Conselho e em seguida passou a palavra 
para a Secretaria de Assistência Social a Senhora Queila Aparecida dos Santos que deu inicio a primeira 
reunião passando a fala a Srª Prefeita que explanou sobre ...... .Em seguida a secretaria de assistência 
social expôs a pauta da reunião sendo ela: Reprogramação dos saldos de recursos federais  de 2016 do 
Co-Financiamento Federal para os serviços sócioassistenciais no valor de R$: 192.575,32 (Cento e 
noventa e dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos), assim como a distribuição 
do mesmo dentre os programas Assistenciais. Após analise dos membros deste Conselho fica 
APROVADO a Reprogramação de saldos de recursos através da Resolução nº 001/2017/CMAS/2017, a 
serem distribuídos e aplicados da seguinte maneira: I – Serão aplicados R$: 42.678,90 (Quarenta e Dois 
Mil seiscentos e setenta e oito reais e Noventa Centavos), no Serviço de Atendimento as Famílias do 
Programa Bolsa Família – IGDPF; II – Serão aplicados R$: 27.226,18 (Vinte e Sete Mil Duzentos e 
vinte e Seis Reais e dezoito Centavos), nos Serviços de Atendimento as Famílias do Sistema único de 
Assistência Social – IGDSUAS; III – – Serão aplicados R$: 111.848,09 (Cento e Onze Mil Oitocentos e 
Quarenta e oito  Reais e nove Centavos), no atendimento a proteção social básica – PSB; IV serão 
aplicados R$ 1.190,25 (Um Mil e cento e noventa  Reais e Vinte e cinco Centavos), nos serviços 
direcionados ao BPC na escola; V- serão aplicados R$ 106,14,(Cento e Seis Reais e Quatorze Centavos)  
nos serviços direcionados ao FNAS APREDECNEAS; VI – Serão aplicados R$: 9.525,76 (Nove mil 
quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), nos serviços direcionados ao FUMIS. Sem 
mais passa a palavra ao Senhor Presidente que agradece a atenção de todos e se coloca a inteira 
disposição deste Conselho para quaisquer esclarecimento. Finaliza-se a reunião assinando a Resolução 
Aprovada por este Conselho e agradece a presença de todos. Sem mais para o momento finaliza-se a 
presente Ata com a assinatura de todos os presentes. 
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