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Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Assistência 1 

Social - CMAS, dia 03 de setembro de 2019, realizada na Associação de Pais 2 

e Amigos dos Excepcionais, com início às 14h00min, com os seguintes 3 

conselheiros presentes: Luis Fernando Zago, Jéssica Sisdelli, Júlia Camargo, 4 

Caroline Roque e Aline Borges. A lista de presença é parte integrante desta. 5 

Presidida pela srta Júlia Camargo, vice-presidente, tendo como pauta: Item I- 6 

Leitura e aprovação das atas anteriores: As atas da sexta e sétima reunião 7 

ordinária e ata da segunda reunião extraordinária foram lidas e aprovadas sem 8 

ressalvas. Item II – Justificativas de Faltas: A Sra Lourdes justificou a sua 9 

ausência por motivo de consulta médica, Elton, Sra Carmem Masson e Sra 10 

Ana Celeste justificaram suas ausências por motivos de trabalho. Item III – 11 

Nova Comissão de Avaliação e Monitoramento: Srt Luis Zago tomou a 12 

palavra dizendo que fazia parte da Comissão de Avaliação e Monitoramento e 13 

que não gostaria de fazer mais parte, porém ainda não foi dado baixa em sua 14 

portaria e que ainda não se sabe quem irá fazer parte da nova comissão, 15 

esperando uma resposta da Secretaria Municipal de Assistência Social. Item 16 

IV - Apresentação da nova gestora de parceria: Sra. Jéssica Sisdelli se 17 

manifestou apresentando-se ao colegiado como nova Gestora de Parceria no 18 

lugar da Sra. Aline Galdeano, pois a mesma foi transferida para CRAS II – 19 

SÃO BENEDITO como coordenadora do serviço. Item V – Aprovação do 20 

Plano de Ação Municipal: O colegiado depois de analisado e discutido 21 

aprovou o Plano de Ação Municipal do 2º semestre. Item VI – Conferência 22 

Municipal: O Conselho recebeu um orçamento de uma empresa para 23 

realização da Conferência Municipal, proposto pela Sra. Camila Alteff, 24 

Secretária de Assistência e sendo assim já providenciou os dois últimos 25 

orçamentos que faltavam decidindo assim fechar o serviço com a empresa de 26 

menor valor. Item VII – Mudança da sede do Conselho Municipal: Ficou 27 

decidido entre os conselheiros que passariam a sede do Conselho que era na 28 

Rua Pará para o novo prédio da Assistência Social e o Srt Luís Zago informou 29 

que as novas reuniões poderiam ser feitas dentro do prédio da prefeitura 30 

agendando a sala com a Érica. Sendo assim, o prédio das reuniões ficaria 31 

perto do prédio dos documentos, facilitando o andamento do Conselho e o 32 

colegiado concordou em fazer a mudança. Sr. Jéssica Sisdelli ficou de 33 

conversar com a Secretária de Assistência para agilizar essa mudança para o 34 

Conselho se reunir para arrumar os documentos. Item VIII - Outros 35 

Assuntos: Foi elaborada pelo Conselho a resolução 002/2019 com a 36 

aprovação do Plano de Ação Municipal para o 2º semestre e encaminhado 37 

para a prefeitura para a imprensa fazer a publicação. Foi elaborado o ofício 38 

013/2019 para a Secretaria Municipal de Assistência Social para pedir 39 

mailto:cmas.pitangueiras@gmail.com


 

 

  

 

CASA DOS CONSELHOS 

Criado pela Lei Municipal 1.790 de 27/09/1996 – Rua Pará, 312 – Centro – Pitangueiras/SP – CEP 

14.750-000 – Telefone: (16) 3952-3239 – ramal 27 / e-mail cmas.pitangueiras@gmail.com 

 

equipamentos como notebook, impressora multifuncional a laser e um 40 

datashow para o bom funcionamento do Conselho pois os equipamentos 41 

disponibilizados atualmente não estão em boas condições de uso com risco de 42 

perder todos os arquivos do Conselho. Srt. Luís Zago informou que o controle 43 

interno vai encaminhar um ofício para a Instituição Hélia Perroni informando 44 

que a entidade precisa cumprir um item da lei 13.019/2014 que fala que a 45 

entidade precisa ter sítio eletrônico por motivo de transparência ao Tribunal 46 

de Contas evitando assim a suspensão dos repasses. O Conselho resolveu 47 

encaminhar também o ofício 012/2019 para a entidade informando sobre o 48 

mesmo assunto e pedindo para a entidade se manifestar no prazo de 10 dias. 49 

Nada mais havendo a tratar, eu, Júlia De Giovani Gomes Camargo, vice-50 

presidente, lavrei e assino esta ata. __________________________________ 51 

Pitangueiras, 03 de setembro de 2019. 52 
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