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Ata da 1ª. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência
Social - CMAS, realizado no CAEMAS, localizado na Rua Túlio Magnani,
Nº 92, bairro Jardim Bela Vista – Pitangueiras, com os seguintes
conselheiros presentes: Representantes do Setor Público: Secretaria da
Educação: Elton Fabrino Fatarelli, Secretária da Saúde: Carmen Masson
Ripamonte, Representantes da Sociedade Civil: Criança e Adolescente: Júlia
Camargo, Segmento da Pessoa Com Deficiência: Caroline Roque. A lista de
presença é parte integrante desta. Presidida por Caroline Roque, conselheira
secretária, tendo como pauta: Item I: Leitura e aprovação da ata da reunião
anterior: a ata da 1ª reunião ordinária foi lida pela vice-presidente Srta. Julia
Camargo e foi aprovada sem ressalvas. Item II: Aprovação da pauta e
justificativa de faltas: a pauta foi aprovada e a Sra. Maria de Lurdes justificou
sua ausência por motivos particulares, A Conselheira e atual presidente do
Conselho justificou pois estava em um compromisso fora da cidade. Item III:
Modificação da lei 1790/96. O conselho entrou em contato com o Sr.
Fernando Bortoleto, Assessor Técnico Legislativo, para saber como estava o
andamento da aprovação da lei e o mesmo informou que alguns artigos não
ficaram claros e que deveriam modifica-los para facilitar o entendimento.
Sendo assim, ficou acordado que na próxima reunião ordinária, o conselho
revisará todos os itens, acrescentará e fará algumas modificações para em
seguida encaminhar novamente com o ofício para atualização. Item IV:
Prestação de contas: foi encaminhado ao Secretário de Assistência um ofício
seguindo o art. 26 da lei 1790/96, dizendo que todas as prestações de contas
serão submetidas a apreciação do Conselho baseado nos relatórios do Gestor
do Fundo, pois não é competência do Conselho analisar prestações de contas.
O Sr. Secretário de Assistência respondeu com o ofício 086/2019, com os
relatórios de despesas de 2018 conforme o Conselho solicitou. ITEM V: Foi
realizada a visita na Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva e junto
emitido o instrumental de monitoramento na hora da visita pelos membros
presentes. ITEM VI: O Sr. Marcelo Locci informou que no dia 27 às 9h00min
haverá uma reunião com a DRADS e Fundo Social na prefeitura para tratar da
possível desvinculação do Fundo Social com a Assistência Social.
Nada mais havendo a tratar, Caroline, secretária, lavra e assina esta ata.
_____________________Pitangueiras, 26 de fevereiro de 2019.

