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 nove de janeiro de 2018, às 9h30min, na sala de e 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.Apresentação do novo regimento interno do CMAS e
deliberação; 2. Discussão inicial sobre processo eleitoral.
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.Apresentação do
novo regimento interno do CMAS e deliberação; Com a
proposição de alteração da lei deste CMAS , aprovada em 07 de
dezembro de 2017, sob o número 763, verificou-se que o
regimento interno em vigência tornou-se obsoleto. No processo
de capacitação realizado no ano de 2017 foi também proposta
nova redação para o regimento interno, que fora apresentado
nesta reunião. Os conselheiros participaram do processo de
reescrita
e
foram
então
revisados
itens
referente
a
organização e redação e o colegiado após a efetivação das
sugestões levantadas durante a reunião, deliberou sobre a
aprovação do novo regimento interno deste CMAS. 2. Discussão
inicial
sobre
processo
eleitoral.
Tendo
em
vista
a
aproximação do período de término de mandato em vigência a
presidente identificou a necessidade de iniciar planejamento
para a realização das eleições. Prevista para março do
corrente ano, discutiu-se sobre a data para divulgação do
edital de convocação das eleições (14/02/2017), bem como
estratégias de divulgação. Pactuou-se a emissão de ofícios
para as entidades inscritas no CMAS informando sobre a
aproximação do processo eleitoral e solicitando a realização
de uma reunião preliminar com a diretoria, funcionários e
usuários do serviço afim de divulgar o processo e esclarecer
possíveis formas de participação. Na próxima reunião será
definida a comissão de eleição e deliberado sobre o edital de
convocação. 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,
1ª secretária, redigi a presente Ata de Reunião. Igarapava,
19 de dezembro de 2017.
Ana Maria V. da Silva Filetto
Presidente do CMAS
Anexo – Lista de presença.
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