ATA DE NÚMERO 81-CMAS
Aos 23 dias do mês de Janeiro de dois mil e dezoito as treze horas, nas dependências
da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, sito a Avenida
Santos Dumont, nº 679 - Centro deste município deu-se início a reunião ordinária do
Conselho Municipal de Assistência Social, presidida pela senhora Uyara Leal Ramos
Zorzal que cumprimenta e agradece a todos pela presença, na oportunidade
apresenta a Pauta: DEFINIR O CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DO CMAS PARA O ANO
DE 2018 / FORMAÇÃO DAS COMISSÕES TEMÁTICAS / INFORMES GERAIS. Após a
apresentação da pauta, a presidente informa sobre a necessidade de definir a data
das reuniões do conselho para regularizar o calendário, solicita que todos os
conselheiros colaborem na definição desta data para que as reuniões possam ser
realizadas na data e período acordados por todos. Após a explanação da presidente,
ficam definidas pelo conselho que a data das reuniões será todas as ultimas terça –
feiras de cada mês, no período vespertino, com o acordo de todos é posto em
votação e aprovado por unanimidade. Continuando a presidente informa que foi
encaminhado ofícios para as entidades que estão faltando membros para representar
no conselho como a Maçonaria e a APAE, pois os representantes que estavam
decretados não podem mais participar do CMAS. Na sequência a presidente informa
aos conselheiros sobre a necessidade da formação das Comissões Temáticas com os
membros representantes das entidades que compõe o CMAS, explica que são três
Comissões Temáticas sendo, Comissão Financeira CMAS, Comissão de Fiscalização
das Entidades e Comissão do Programa Bolsa Família. Após explanar sobre a
importância dessas comissões para o bom desempenho dos Programas e Serviços a
presidente apresenta os nomes dos membros que irão compor as mesmas, deixando
esclarecido que devem ser representantes das Entidades que se encaixam dentro dos
critérios, mediante cada setor. Portanto, na Comissão Financeira CMAS fica composta
por “Maria de Fátima Pereira Leite e Anderson Pavini, na Comissão de Fiscalização
das Entidades por “Maria Helena Dutra Barbosa e Selma Ferreira Siqueira, e na
Comissão do Programa Bolsa Família fica composta por Rosenilda dos Santos Lima,
Fabrício Rodrigues da Silva e Sara Ferreira Lima. Após a apresentação das Comissões
Temáticas já compostas por seus representantes são postas em votação e aprovadas
por unanimidade pelo conselho do CMAS. Continuando a reunião o “conselho”
parabeniza a gestora da pasta da Secretaria de Assistência Social senhora Maria
Aparecida Antunes de Souza pelo ótimo trabalho prestado a secretaria de Assistência
Social durante este período que está a frente como Gestora, parabeniza pela boa

administração dos recursos recebidos através do Governo Estadual e Federal,
referindo-se também na compra dos materiais permanentes e materiais de consumo
utilizados pela secretaria de Assistência Social nos Programas, Projetos e Serviços
trabalhados com a população especifica respeitando os critérios. Com a palavra a
presidente senhora Uyara finaliza a reunião agradecendo a todos pelos trabalhos
realizados e o apoio do conselho nas decisões e aprovação de documentos referente
ao bom desenvolvimento da Secretaria de Assistência Social. Não havendo nada mais
a se tratar eu Keila Teles Ferreira secretária designada a este ato lavrei a presente Ata
que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

