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Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência 1 

Social –  CMAS, realizada dia 17 de dezembro de 2019 na Prefeitura 2 

Municipal de Pitangueiras, com início às 13h00min, como primeira chamada 3 

verificado havia quórum de maioria absoluta para instalação da reunião 4 

tendo em vista a presença dos seguintes conselheiros: Luís Fernando Zago, 5 

Júlia De Giovani Gomes Camargo, Jéssica Fernanda Sisdelli, Marisângela 6 

Aparecida Rocha Mineiro, Débora Daniela Lima e também a presença dos 7 

seguintes:  Camilla Aparecida Alteff Moraes, Ana Soriano, Karina Fabiane 8 

da Silva e Roseli Aparecida Pardinho. A lista de presença é parte integrante 9 

desta, tendo como pauta: Item I – Leitura e aprovação da ata da reunião 10 

anterior e justificativa de faltas: A ata da décima reunião ordinária foi lida 11 

e aprovada sem ressalvas. Item II – Leitura e aprovação da pauta desta 12 

sessão: A pauta foi lida e aprovada pelos membros presentes sem ressalva. 13 

Item III – Aprovação dos Demonstrativos 2018 e atualizações do PMAS 14 

para 2020: O conselho municipal em deliberação aprovou com maioria 15 

absoluta as atualizações para o ano de 2020 do PMAS com login e senha do 16 

presidente no site do PMAS. Depois que os membros do conselho tiveram 17 

conhecimento dos documentos referente aos demonstrativos, acessaram o 18 

site Web SUAS com o login e senha do presidente, respondendo todas as 19 

perguntas exigidas pelo site e posteriormente aprovaram o Demonstrativo 20 

Físico Financeiro 2018, Demonstrativo Gestão PBF 2018 e Demonstrativo 21 

Gestão SUAS 2018. Foi impresso o documento do site Web SUAS para 22 

comprovação da aprovação dos documentos e arquivado. Item IV – 23 

Aprovação dos Planos de Trabalho 2020: A Sra Ana Soriano iniciou sua 24 

fala explicando que os planos de trabalho dos serviços públicos foram feitos 25 

em cima de dados estatísticos para assim melhorar o trabalho com a 26 

população. A mesma apresentou o plano de trabalho do Fundo Social de 27 

Solidariedade, explicou quais são as atividades que estão sendo 28 

desenvolvidas atualmente e como funciona o trabalho no dia a dia. Foram 29 

apresentados também os planos de trabalhos do CRAS I, CRAS II E CRAS 30 

III, Serviço Social de Ibitiúva e Centro de Convivência do Idoso ressaltando 31 

que os serviços pretendem realizar as mesmas atividades no ano de 2020 e 32 
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que a Secretaria de Assistência Social será o órgão responsável pelo 33 

gerenciamento financeiro de acordo com a necessidade de cada serviço. A 34 

Sra. Débora Lima apresentou o plano de trabalho do CAD ÚNICO, dizendo 35 

que para 2020 pretende mudar o modo de trabalhar com as famílias e 36 

pretende mudar a forma de divulgação das informações dos programas para 37 

que chegue de forma mais rápida até as famílias. Informou também que tem 38 

alguns equipamentos como impressora e toners que estão estragando e não 39 

sabe como proceder em relação ao assunto pedindo ajuda para a Secretaria 40 

de Assistência em saber se poderia ser realizado uma doação para não perder 41 

os toners que foram comprados para as impressoras. Foram apresentados 42 

também os planos de trabalho das entidades privadas Instituição Hélia 43 

Perroni Marchesi, Associação Assistencial Miguel Arcanjo da Silva, 44 

Instituição Maria Gianni de Andrade e Associação de Pais e Amigos dos 45 

Excepcionais. Por fim foi apresentado e lido o plano de trabalho do Conselho 46 

Municipal de Assistência Social aos conselheiros e convidados presentes. 47 

Depois de apresentados e lidos os planos de trabalho pelos membros do 48 

Conselho, o colegiado aprovou os mesmos para 2020. Item V - Outros 49 

Assuntos: Foram elaboradas as resoluções 005/2019, 006/2019, 007/2019 e 50 

008/2019 informando a aprovação de todos os demonstrativos, todos os e 51 

planos de trabalho 2020 e as atualizações do PMAS para o ano de 2020. Foi 52 

elaborado também o ofício 015/2019 para a Prefeitura Municipal pedindo a 53 

publicação de todas as resoluções. Nada mais havendo a tratar, eu, Júlia De 54 

Giovani Gomes Camargo, primeira secretária, lavrei e assino esta ata. 55 

__________________________________Pitangueiras, 17 de dezembro de 56 

2019. 57 


