
CONSELHO MUNICJP AL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

CNPJ: 65.711.699/0001-43 
NOVAIS- SP 

ATA 018/2021 DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVAIS/SP. 

Ao 26( vinte e seis) dia do mês de Novembro de 2021 (dois mil e vinte um), às 12h07min, 

aconteceu através do grupo de WhatsApp em decorrência da pandemia por COVID-19, 

considerando também a praticidade e agilidade da reunião Extraordinária do Conselho 

Municipal de Assistência Social, sob a convocação da Sr.ª Presidente Karyna Barbujani Fuser 

Varoto, para tratar de pauta especifica - Análise e deliberação de recurso recebido pelo 

município através de Emenda Parlamentar Federal no valor de R$ 69.000,00(sessenta e nove 

mil reais), sobre o número da programação 353325420210002º SIGlV. O Gestor da Seção 

Municipal de Assistência Social, Sr. Weliton Marchi Albino informou recurso será utilizado 

para custeio no setor da Assistência Social. A documentação foi exposta ao grupo que após 

a análise houve manifestação favorável sobre a aprovação do recurso para a finalidade 

exposta. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a reunião, onde eu Claudia 

Maria de Almeida Moraes, segunda Secretaria do CMAS lavrei em seguida este termo de ata 

que após enviado para apreciação, via WhatsApp, segue em devidas aprovações com os 

prints da reunião. 
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RUA: LUIZ FERNANDES HERREIRA, 691-CEP 15885-000 FONE: 17 -3561-1154 
cmas@novais.sp.gov.br 


