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Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência 

Social –  CMAS, realizada dia 04 de dezembro de 2019 na Associação 

Assistencial Miguel Arcanjo da Silva, com início às 13h30min, como 

primeira chamada verificado que não havia quórum de maioria absoluta para 

instalação da reunião tendo em vista a presença dos seguintes conselheiros: 

Luís Fernando Zago e Júlia De Giovani Gomes Camargo. Após 30 minutos, 

realizada a segunda chamada, sendo instaurada a reunião ordinária com os 

seguintes membros: Luís Fernando Zago, Júlia De Giovani Gomes Camargo, 

Carmem Sílvia Masson Ripamonte e Débora Daniela Lima. A lista de 

presença é parte integrante desta, tendo como pauta: Item I – Leitura e 

aprovação da ata da reunião anterior e justificativa de faltas: A ata da 

nona reunião ordinária foi lida e aprovada sem ressalvas. Sra Lourdes 

justificou sua ausência por Whats App por motivos pessoais. Item II – 

Leitura e aprovação da pauta desta sessão: A pauta da reunião ordinária 

foi lida e aprovada sem ressalvas. Item III – Eleição para nova composição 

da mesa diretora: O conselho em reunião ordinária reelegeu o Srto Luís 

Fernando Zago como presidente, elegeu a Srta Caroline Cristina Roque dos 

Reis como vice-presidente, a Srta Júlia de Giovani Gomes Camargo como 

primeira secretária e a Srta Jéssica Fernanda Sisdelli Brito como segunda 

secretária ficando assim eleita a mesa diretora. Item IV – Aprovação do 

Demonstrativo Físico Financeiro 2018: Ficou decidido em reunião que o 

demonstrativo seria aprovado na próxima reunião ordinária, pois o conselho 

não tinha conhecimento dos documentos e das perguntas exigidas pelo Web 

Suas para dar andamento na aprovação do documento, ficando a Secretaria 

de Assistência Social providenciar os documentos para que todos pudessem 

conhecer. Item V – Elaboração de documentos: Foi elaborada pelos 

membros do Conselho a resolução 004/2019 com a composição da nova 

mesa diretora para ser entregue na Prefeitura Municipal para publicação. Foi 

elaborado também o ofício 014/2019 solicitando os documentos para a 

Secretaria Municipal de Assistência Social para posteriormente poder 

aprovar o demonstrativo. Item VI - Outros Assuntos: Tendo em vista que o 

requerimento solicitando a saída do atual presidente deste conselho não foi 
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apresentado e nem deliberado em reunião, sendo que o respectivo 

conselheiro não foi destituído de suas funções como conselheiro presidente, 

foi deliberado nesta reunião que todos os atos no qual consta sua saída se 

torne nulos, exceto os atos constituídos por sua vice – presidente em sua 

substituição. Cabe ressaltar que não foi apresentado pela Secretária de 

Assistência o Programa Criança Feliz como ficou combinado em reunião 

ordinária anterior. Nada mais havendo a tratar, eu, Júlia De Giovani Gomes 

Camargo, primeira secretária, lavrei e assino esta ata. 

__________________________________Pitangueiras, 04 de dezembro de 

2019. 


