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 novembro de 2018, às 09h, na sala de reunião do Centro
de Referência de Assistência Social – CRAS, situado à Rua Joaquina
Marçal, n. 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. Aprovação da
Resolução 05/2018; 2. Censo SUAS; 3. Repasse sobre a participação
dos conselheiros na “Oficina de Elaboração de Projetos Sociais”
promovido pelo CMDCA; 4. Capacitação SENAC próxima data 14/11/18
das 13h às 17h; 5. Audiência Pública CMAS de Franca em 29/11/18
das 13h às 17h. Verificado o quórum e não havendo nenhuma
justificativa de ausência a ser registrada a reunião foi aberta
pela presidente do CMAS, Ana Maria Filetto, sendo realizada a
leitura e aprovação da ata da reunião de 19 de outubro de 2018. 1.
Aprovação da Resolução 05/2018: Os aspectos elencados para a
construção da referida resolução foram discutidos na reunião
extraordinária de 19 de outubro de 2018 e a proposta de resolução
encaminhada por e-mail e watsapp para os conselheiros avaliarem e
realizarem as adaptações que considerassem necessárias, sendo
aprovado o texto final na presente reunião, sem nenhum tipo de
alteração; 2. Censo SUAS: As questões foram lidas e respondidas em
conjunto, sendo que, durante as discussões, foi pontuado sobre a
importância do conselho possuir um espaço físico próprio, apesar
de reconhecida a inviabilidade, nesse momento, devido a atual
condição do município. Além disso, foi proposto que, no próximo
ano, seja criado um canal online para divulgação e comunicação do
CMAS com a comunidade através da rede social facebook, foi
destacada também a importância do CMAS possuir recurso próprio
especificado na Lei Orçamentária Anual viabilizando melhor
organização de suas ações (conferências, acesso à capacitações,
treinamentos,
etc),
bem
como
solicitado
pelo
colegiado
a
elaboração de um ofício direcionado ao Departamento de Tecnologia
e Informação da prefeitura no intuito de formalizar a solicitação
que já vinha sendo realizada pela presidente do CMAS de incluir,
no site da Prefeitura, um link que permita anexar os documentos
elaborados pelo conselho a fim de dar visibilidade a suas ações e
facilitar o acesso da população aos seus registros de consulta
pública. Assim, considerando as reflexões proporcionadas a partir
do preenchimento do Censo SUAS pode ser observado que esse momento
proporcionou oportunidade para repensar acerca do trabalho
realizado e verificar as atividades que ainda necessitam ser
desenvolvidas
e/ou
aprimoradas,
viabilizando
espaço
para
construção coletiva de propostas que contribuam para a efetivação
do CMAS enquanto Instância de Controle Social; 3. Repasse sobre a
participação dos conselheiros na “Oficina de Elaboração de
Projetos Sociais” promovido pelo CMDCA: As conselheiras Leidineia,
Fernanda,
Larini
e
Ana
apresentaram
alguns
aspectos
que
consideraram mais relevantes na aludida Oficina como as formas de
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construir um projeto, de identificar problemas e estratégias na
sua
elaboração
visando,
captar
recursos
para
os
serviços
executados pelo terceiro setor; 4. Capacitação SENAC próxima data
14/11/18 das 13h às 17h: Foi enfatizado por Ana a importância da
participação de todos os conselheiros na Capacitação, sublinhando
essa oportunidade como uma maneira de conhecer melhor as
atribuições
do
CMAS
e
o
papel
de
cada
um(a)
enquanto
conselheiro(a); 5. Audiência Pública CMAS de Franca em 29/11/18
das 13h às 17h: A secretaria Executiva informou sobre a Audiência
Pública organizada pelo CMAS de Franca e convidou os presentes
para participar, solicitando que os interessados se manifestassem,
destacando que reforçaria o convite no grupo de wastsapp do CMAS,
fechando a lista de participantes durante a semana. 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,
Priscila Aparecida Martins, secretária executiva, redigi a
presente Ata. Igarapava, 09 de novembro de 2018.
Ana Maria V. da Silva Filetto

Priscila Aparecida Martins

Presidente do CMAS

Secretária Executiva CMAS

Anexo – Lista de presença.

