ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMAS
ATA N.º 002
Aos doze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, na sede da
Secretaria Municipal Desenvolvimento Social, às oito horas e trinta minutos,
reuniram-se os conselheiros do CMAS, em reunião ordinária, para deliberação
da pauta do dia. O presidente senhor Vanderlei Carneiro do CMAS não pode
comparecer devido um problema particular, a vice-presidente Eliane Alves
Barbosa está presidindo a Comissão do Seletivo, sendo indicada para presidir
a reunião a senhora Eliane Mardegan de Castro. A mesma deu início a reunião
com a oração do Pai Nosso e deu início aos trabalhos colocando a pauta
conforme segue: Repasse financeiro ao Lar São Vicente de Paulo; Plano
Municipal de Assistência Social; Implantação do Creas; Oficinas e informes
gerais. O conselheiro José indagou sobre os repasses ao Lar São Vicente de
Paulo, onde foi informado que os tramites legais estão sendo tomados e que o
planejamento para os repasses estão em andamento. A Emenda Parlamentar
no valor R$100.000,00 (cem mil reais) do Dep. Federal Ezequiel Fonseca caiu
na conta em 27 de dezembro de 2018 e será repassada integralmente ao Lar.
Passou-se a pauta do Plano Municipal de Assistencia Social que fora aprovado
em 08 de maio de 2018, foi informado que o plano impresso será encaminhado
para o MDS via Sedex. Na sequencia a pauta na implantação do CREAS
(Centro de Referência Especializada da Assistencia Social, que no ano
passado foi assinado o termo de aceitação da implantação do CREAS e o
mesmo deverá iniciar os trabalhos em março no anexo do Paço Municipal, ao
lado da Secretaria de Desenvolvimento Social e devido à espera do Processo
Seletivo iremos iniciar com uma equipe reduzida. A seguir passamos para as
oficinas, onde a Juraci colocou sobre as oficinas que ficaram aprovadas no final
do ano de 2018 para o início do ano de 2019, sendo elas: atletismo, gestante e
artesanato. Para as próximas oficinas, foi colocado pela Juraci que estaremos
acolhendo agora quais oficinas seriam sugeridas pelos conselheiros, sendo:
Balé; Atletismo; Canto coral; Violão; Artesanato; manicure/pedicure; penteados;
depilação; capoeira e corte e costura. Ficando outras sugestões para
apresentarem na próxima reunião. Em seguida a Irmã Ana Cristina de Paula do
Centro Social João Paulo II, apresentou o plano de subvenção que será
apreciado com os demais planos das outras entidades na próxima reunião.
Como informes gerais, Maria de Lourdes informou a todos que fora exonerada
do cargo de secretária e que a partir de fevereiro a Secretaria de Educação
responderá pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Nada mais tendo a
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tratar, a reunião foi encerrada e eu Maria de Lourdes silva Paixão, secretária a
doc. lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por
mim e pelos demais presentes.
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