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 quatorze de setembro 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.
Socialização das Avaliações e Pareceres sobre os Planos de Ação e
Relatórios de Atividades das entidades e serviços inscritos no
CMAS; 2. Cronograma de visitas do primeiro semestre de 2018 nas
entidades e serviços inscritos CMAS, orientações gerais sobre a
abordagem e entrega de material; 3. Lei Orçamentária Anual de 2019
(Poder executivo tem até 30/10/2018 para enviar a proposta para a
Câmara) / Reunião da Comissão de Apreciação de Contas, proposta
21/09/2018 às 9h30 (Conferência Municipal de Assistência Social em
2019, lei de Benefícios Eventuais, etc); e 6. Apresentação de nova
proposta de Capacitação SENAC. Verificado o quórum e justificada a
ausência dos conselheiros, Luiz Henrique e Juliana (motivo de
saúde) e Cristiane (motivo de trabalho) a reunião foi aberta pela
presidente do CMAS, Ana Maria Filetto. Sendo realizada a leitura e
aprovação das atas das reuniões de 10 e 17 de agosto de 2018. 1.
Socialização das Avaliações e Pareceres sobre os Planos de Ação e
Relatórios de Atividades das entidades e serviços inscritos no
CMA: A presidente do CMAS pontuou que os pareceres foram
elaborados de forma coletiva pelos conselheiros que se dispuseram
a essa atividade e enfatizou que todos foram favoráveis à
manutenção da inscrição das entidades e serviços neste Conselho,
sendo realizada, em seguida, a leitura dos respectivos documentos.
2. Cronograma de visitas do primeiro semestre de 2018 nas
entidades e serviços inscritos CMAS, orientações gerais sobre a
abordagem e entrega de material: Foram acertadas as últimas
pendências referentes à organização das visitas, sendo agendadas
para: 17/09 na Associação do Menor de Igarapava – AMIGA, no Abrigo
dos Idosos e na Casa do Aconchego, 18/09 na no Lar da Vovó
Querubina,20/09 na Proteção Social Especial e Programa Bolsa
Família e 25/09 no CRAS e no Viva Jovem, também foram entregues os
roteiros de visitas e um resumo dos aspectos a serem observados
durante as abordagens, sendo ainda delimitada a entrega de cópia
do relatório de visita do segundo semestre de 2017 para cada
equipe
a
fim
de
proporcionar
subsídios
na
avaliação
do
desenvolvimento
dos
trabalhos
executados,
considerando
as
recomendações e desafios assinalados nessa oportunidade. 3. Lei
Orçamentária Anual de 2019 (Poder executivo tem até 30/10/2018
para enviar a proposta para a Câmara) / Reunião da Comissão de
Apreciação de Contas, proposta 21/09/2018 às 9h30 (Conferência
Municipal de Assistência Social em 2019, lei de Benefícios
Eventuais, etc): A presidente do CMAS se comprometeu a verificar
com a gestora municipal da Assistência Social como está o
andamento da elaboração da Lei Orçamentária Anual de 2019 e foi
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marcada reunião com a Comissão da Apreciação da Prestação de
Contas no dia 21/09 para discutir acerca desse assunto, levantando
propostas no intuito de garantir os recursos necessários ao
desenvolvimento das ações preconizadas pela Política Nacional de
Assistência Social na cidade. 6. Apresentação de nova proposta de
Capacitação SENAC: Foi apresentado e entregue o cronograma de
Capacitação para os trabalhadores e Conselheiros da Política da
Assistência Social no município, sendo destacadas as datas de
30/10 e 01/11 destinadas especificamente à qualificação dos
Conselheiros. 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, 14 de setembro de
2018.
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