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Ata da 2ª. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência 1 

Social - CMAS, realizada na APAE, localizada na Rua Guaporé, Nº 1000, 2 

bairro Centro – Pitangueiras, com os seguintes conselheiros presentes: 3 

Representantes do  Setor Público: Assistência Social: Aline, Secretaria da 4 

Educação: Elton Fabrino Fatarelli, Representantes da Sociedade Civil: Criança 5 

e Adolescente: Júlia Camargo, Segmento do Idoso: Maria de Lourdes, 6 

Segmento da Pessoa Com Deficiência: Caroline Roque. A lista de presença é 7 

parte integrante desta. Presidida por Aline Galdeano Silva Mello, presidente, 8 

tendo como pauta: ITEM I: Leitura e aprovação da ata da reunião anterior. A 9 

ata foi aprovada. ITEM II: Justificativa de faltas, não houve. ITEM III: 10 

Marcelo falou sobre a reunião que teve com a DRADS a respeita da 11 

desvinculação do Fundo Social da SMAS. A lei de desvinculação está sendo 12 

elaborada pela Prefeitura, já que há o interesse dos envolvidos para um melhor 13 

desenvolvimento das atividades do Fundo. ITEM IV: Alteração da Lei 14 

1790/96. Elton sugeriu que seria melhor aguardarmos as modificações que 15 

acontecerão por conta do Fundo, para realizarmos as nossas alterações para 16 

facilitar a elaboração de uma nova lei. ITEM V: Prestação de contas. Após 17 

leitura novamente da Lei 1790/96, interpretamos que não há necessidade de 18 

realizarmos pareceres de prestação de contas, pois não há essa obrigação 19 

datada em lei, ficando a cargo do conselho apenas a apreciação do relatório 20 

fornecido pelo gestor do Fundo, conforme consta em lei. Júlia sugeriu de 21 

pesquisarmos como é a lei do CMAS em outros munícipios para estudarmos e 22 

propormos alterações nas nossas leis. Aline sugeriu ao Marcelo uma 23 

capacitação para os Conselheiros, ele solicitou consultarmos a Danusa, chefe 24 

de gabinete, para que ela verifique a situação do recurso para custear a 25 

capacitação. ITEM VI: Definição da pauta para a próxima reunião. 26 

Conferência da Assistência Social, Apreciação da Prestação de Contas (1ª 27 

Turma de 2019), Júlia sugeriu iniciarmos sim a pensar em algumas alterações 28 

da lei que independem da alteração do Fundo Social e o item foi adicionado a 29 

pauta. ITEM VII: Visita a APAE. Foi realizada a visita. O relatório da mesma 30 

será feito posteriormente. Durante a visita, Aline sugeriu as conselheiras 31 

Caroline e Julia que fosse colocado em pauta para a próxima reunião a leitura 32 

dos relatórios circunstanciados das entidades e serviço para acompanharmos 33 

melhor a execução dos serviços e o item foi incluído na pauta. 34 

Nada mais havendo a tratar, Aline, presidente e Caroline, secretária, lavramos 35 

e assinamos esta ata. 36 

___________________________________Pitangueiras, 19 de março de 2019. 37 
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