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Ata da 5ª. Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência 1 

Social-CMAS, realizada no Centro de referência de assistência social 2 , 2 

situada na Rua Emília Paro Pascon,68 jardim São Benedito, com os seguintes 3 

conselheiros presentes: Representantes do poder público: Secretaria da 4 

Educação: Suplente: Marisângela; Representante da Assistência Social: 5 

Titular Aline, Representante da Saúde: Carmem Massom Representantes da 6 

Sociedade Civil: Segmento  Criança Adolescência: Titular Julia Camargo, 7 

Segmento Pessoa com Deficiência: Caroline Roque .Convidados: Karina 8 

Fabiane, Coordenadora Interina do CRAS São Benedito, e Marcelo Ap Locci, 9 

secretário de Assistência Social. Item I: Aprovação da ata da  4ª reunião 10 

ordinária. A ata foi aprovada. Item II:Não houve justificativa de faltas. Item 11 

III: Os relatórios foram lidos para conhecimento do funcionamento das 12 

atividades e realidades de cada unidade e Karina ficou de mandar um whats 13 

app para o Marcelo reforçando a necessidade da cortina.  Item IV: Não houve 14 

como fazer a prestação de contas pois não recebemos relatório mensal 15 

conforme já solicitado no início do ano. Ficou acordado de enviarmos 16 

novamente. Item V: Não abordamos este assunto, ficou para reunião 17 

seguinte. Item VI:  Foi realizada visita no CRAS 2, que no momento estava 18 

sendo realizado grupos de crianças com empresa SENAC. Item VI: Com 19 

relação as pendências da reunião passada houveram os seguintes feddbacks: 20 

Aline trouxe a resposta da chefe de gabinete Danusa sobre o amaciante; ela 21 

afirmou que todos os serviços receberam esse produto com o intuito de lavar 22 

panos de prato, e que este produto não é fornecido pela empresa e por isso foi 23 

comprado pela prefeitura. Com relação a questão da Hélia Perroni, Aline 24 

informou que conversou com a Assistente Social Aline, que explicou que a 25 

ponte Abrigo-Outras instituições da rede, pode ser feita a qualquer momento 26 

que julgarem importante e necessário, o que não é possível é deixar uma 27 

reunião agendada previamente pois as vezes pode não haver demanda. 28 

Caroline apresentou um ofício da APAE, em que solicita alteração no valor 29 

de compras de pequeno valor, passando de R$100,00 para R$200,00, devido 30 

a inflação. O Conselho aprovou, e enviará um oficio informando também o 31 

Controle Interno. Marcelo também respondeu o ofício enviado com relação 32 

ao número de funcionários no cras 2 e 3, dizendo que está aguardando 33 

concurso para preencher o quadro de funcionários. Nada mais havendo a 34 

tratar, eu Aline,  assino e lavro  esta ata. 35 

_____________________Pitangueiras 25 de junho de 2019. 36 
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