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ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATA Nº 004/2020 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO

CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE VASSOURAS,

REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2020.

Ao sétimo dia do mês de julho de dois mil e vinte às

quinze horas, considerando a urgência em questão e

dificuldades no momento de se convocar reuniões

presenciais devido à situação de pandemia do COVID-

19, o conselho se reuniu via conferência através do

aplicativo zoom, com os seguintes presentes: Lucas

Emanuel Pinheiro Moreira, representante do Programa

Integração pela Música, Claudio Wilson do N. Taveira,

representante da Secretaria de Assistência Social,

Virginia Brum Pontes, representante da Secretaria de

Educação, Carlos Alberto da Silva, representante da

Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Fátima

Niemeyer da Rocha, representante da Fundação

Educacional Severino Sombra e Soraia Cristina de

Souza Costa, coordenadora das instâncias de controle

social, a reunião teve como pauta o seguinte assunto:

1) construção da LOA e a revisão do PPA para o

ano de 2021, a coordenadora das instâncias de

controle social, Sr.ª Soraia apresentou a proposta da

SMAS para fixação do orçamento no ano de 2021,

ressaltando a necessidade de que o orçamento

contenha, ao menos, os valores destinados pelo

orçamento de 2020. Após os esclarecimentos sobre o

assunto os conselheiros deliberaram “Ad

Referendum” em encaminhar ao Secretário Municipal

de Governo e Planejamento a proposta nos termos de

valores orçamentários sugeridos pela SMAS. Nada

mais havendo ser tratado a reunião foi encerrada às

15h30, e eu,

 

CARLOS ALBERTO DA SILVA

Vice- Presidente, Lavro a Presente Ata.

Publicado por:

Tayana Monsores Lavinas

Código Identificador:9089E020

Matéria publicada no Diário Oficial dos

Municípios do Estado do Rio de Janeiro no dia

16/07/2020. Edição 2680

A verificação de autenticidade da matéria pode

ser feita informando o código identificador no

site:

http://www.diariomunicipal.com.br/aemerj/


