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Ata da 1ª. Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de 1 

Assistência Social-CMAS, realizada na Casa dos Conselhos, situada na 2 

Rua Pará 259  Centro –Pitangueiras/SP,com os seguintes conselheiros 3 

presentes: Representantes do poder público: Secretaria da Educação: titular 4 

Elthon, Secretaria da Assistência Social: titular Aline Galdeano Silva 5 

Mello, Secretaria da Fazenda: Luiz. Representantes da Sociedade Civil: 6 

Segmento  Criança Adolescência: Titular Julia Camargo, Segmento Pessoa 7 

com Deficiência: titular Caroline Cristina Roque dos Reis. A lista de 8 

presença é parte Integrante desta. Presidida pela Sra Aline , Presidente, 9 

tendo como pauta: Item I: Aprovação da ata da 4ª reunião extraordinária: A 10 

ata foi aprovada sem ressalvas. Item II: Aline Borges justificou que não 11 

poderia vir, nem Luzia pois ambas não estão na instituição hoje. Maria de 12 

Lourdes justificou que não poderia vir pois tem consulta médica.  Item III: 13 

Apresentação da reprogramação do recurso. Júlia questionou qual origem 14 

do recurso Aline informou que o recurso é estadual e explicou qual a 15 

finalidade do mesmo; serviços da rede pública da proteção básica e média.  16 

A reprogramação foi aprovada.  Item IV: Prestação de contas: Aline 17 

informou que foi enviado um ofício para solicitar o relatório do gestor do 18 

fundo, mas até o momento não obtemos resposta. Elton sugeriu que fosse 19 

feito um ofício para o prefeito com cópia do que foi enviado para o gestor, 20 

todos concordaram. Item V: Aline questionou sobre os dias das reuniões. 21 

Júlia solicitou que as reuniões fossem realizadas no período da tarde, 22 

porque para ela é mais fácil por conta das suas atribuições na entidade.  23 

Elton sugeriu que as reuniões fossem realizadas nos serviços, assim já seria 24 

realizada a visita de monitoramento. Todos concordaram, e foi elaborado 25 

calendário de reuniões que será posteriormente enviado para toda a rede.  26 

Nada mais havendo a tratar, eu, Aline, Presidente deste Conselho e 27 

Caroline, secretaria lavramos e assinamos esta ata. 28 

_____________________Pitangueiras, 05 de fevereiro de 2019. 29 
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