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Ata da 4ª. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência
Social-CMAS, realizada no Centro de referência de assistência social 3 ,
situada na Rua Francisco Bertone, 27 jardim Bela Vista,com os seguintes
conselheiros presentes: Representantes do poder público: Secretaria da
Educação: Titular:Elthon; Representante da Assistência Social: Titular Aline.
Representantes da Sociedade Civil: Segmento Criança Adolescência: Titular
Julia Camargo .Convidada: Rafaela dos Reis, Coordenadora do CRAS Bela
Vista. Item I: Aprovação da ata da 3ª reunião ordinária. A ata foi aprovada.
Item II:Caroline justificou sua ausência pois estava resolvendo assuntos
particulares e não estava trabalhando neste dia. Item III: Realizamos a leitura
dos relatórios circunstanciados para termos uma melhor visão dos
acontecimentos em cada unidade. Surgiu uma dúvida com relação a um
apontamento da Instituição Hélia Perroni, sobre quais os tipos de atendimento
que são realizados pela Psicóloga, haja visto que não são atendimentos
terapêuticos, e também sobre a falta de trabalho em rede. Aline ficou de se
informar com os técnicos da Instituição e informar na próxima reunião.
Também surgiu uma questão sobre a pouca carga horária de técnicos do cras
3 em relação ao cras 2. O Conselho decidiu que irá enviar um ofício ao
Secretário questionando essa situação. Item IV: Em seguida a leitura dos
relatórios analisamos as prestações de contas e ficamos com uma dúvida:
Qual serviço utiliza amaciante. Aline, também irá recolher essa informação
com a Chefe de gabinete Danusa e informar a todos na próxima reunião. Item
V: Foi realizada a visita no CRAS Bela Vista, e Rafaela explicou toda a
dinâmica do serviço Item VI: Foi levantada a questão sobre a falta de
representatividade da Saúde no Conselho e ficamos de enviar um ofício para
a Secretaria solicitando participação. Com relação as outras secretarias que
foram notificadas e não obtivemos resposta, enviarem um oficio para o
Controle Interno. Nada mais havendo a tratar, eu Aline, assino e lavro esta
ata. _____________________Pitangueiras, 28 de maio de 2019.

