CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO C.M.A.S. DE IGARAPAVA – S.P.
Aos sete de maio de 2018, às 9h, na sala de reunião do Centro
de Referência de Assistência Social – CRAS, situado à Rua
Joaquina Marçal. 83 – Bairro Vila Marilene, nesta cidade de
Igarapava – SP foi realizada a Reunião ordinária do Conselho
Municipal de Assistência Social de Igarapava, tendo como
pauta 1. Vacância de representantes da sociedade civil, na
categoria de trabalhadores do SUAS. Considerando as eleições
ocorridas em meados de março do corrente ano, aconteceu a
primeira reunião com os membros do novo colegiado eleitos em
28/03/2018. Verificado o quórum e não havendo nenhuma
justificativa de ausência a ser registrada, a reunião foi
aberta pela conselheira do CMAS, Ana Maria Filetto. 1.
Vacância de representantes da sociedade civil, na categoria
de trabalhadores do SUAS. Tendo em vista que para uma das
categorias da sociedade cível não houve candidatura, apesar
da ampla divulgação realizada foi colocado em pauta uma
possível solução para a questão. Não tendo havido candidatura
para esta categoria, e não constando no regimento, tampouco
no edital das eleições uma possível solução para a situação,
o assunto foi apresentado para deliberação deste conselho.
Após debate e apontamentos, o colegiado considerou oportuna
uma nova sensibilização e divulgação junto a representantes
desta categoria, e mediante a inscrição de no mínimo quatro
candidatos a realização de uma nova eleição, apenas para a
representatividade em tela. Tal decisão constará na resolução
01/2018, que assegurará a legitimidade da deliberação, bem
como respaldará a possível ocorrência de fatos similares, em
futuras eleições.
Conforme ofício encaminhado pela gestora
de assistência social. Ao término da abordagem dos assuntos
em pauta foi colocada à palavra livre e como não houve
manifestação a presente reunião foi encerrada e eu, Daniela
Fernanda Simião, redigi a presente Ata de Reunião. Igarapava,
07 de maio de 2018.
Ana Maria V. da Silva Filetto
Presidente do CMAS
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