
Conselho Municipal de Assistência Social
Instituído em 27/11/95 – Lei Municipal nº 2.922/95

Ata Reunião CMAS nº 02/2014 

Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS- realizada

aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, as nove horas, na sala de

reuniões  da  Secretaria  Municipal  da  Assistência  Social  de  Guaratinguetá  S/P.  Os

conselheiros  presentes  assinaram o  livro  de  presença  e  a  reunião  foi  presidida  pelo

presidente dr. Roberto Viriato Rodrigues Nunes. Os assuntos abordados foram: 1) Leitura

e aprovação da ata anterior.  2) Houve acordo entre os conselheiros que a instituição

“Jovens em Cristo” terá seu termo de Inscrição junto ao CMAS válido até junho do ano

corrente.  A  Entidade  está  adequando  seu  espaço  físico  e  sua  equipe  de  recursos

humanos para  a  implantação  do  serviço  especial  de alta  complexidade  de República

(tipificado pela resolução nº109/2009-CNAS). Durante este período a Entidade  receberá

visitas deste conselho para avaliação das providências. Esta avaliação inclui relatório com

parecer solicitado à Vigilância Sanitária. 3) Referindo-se à lei que concede isenção das
taxas  bancárias,  o  Presidente  do  Conselho  propôs  solicitar  ao  setor  financeiro  da

Assistência  Social  que  sejam enviadas  cópias  às  Entidades  Sociais.  4) Agenda  das
Visitas/2014: o conselho decidiu que na próxima reunião seja realizado o calendário de

visitas e que todos os conselheiros participem das mesmas.  5) Cobrar a  presença dos
conselheiros: o presidente do conselho lembrou a necessidade de cobrar a presença dos

conselheiros nas reuniões e renovou a solicitação do envio de ofícios aos secretários 6)
Construção  do  CEU  no  Parque  do  Sol:  o  secretário  Marcos  comunicou  que  será

construido naquele local o novo  CRAS e o Telecentro.  7) Residencial Santa Mônica:

este conjunto habitacional está quase concluído e o Secretário informou que  a Caixa

Econômica  Federal  e  a  Prefeitura,  por  meio  da  Secretaria  de  Assistência  Social,

realizarão  uma reunião  informativa  e  explicativa  com os  beneficiários  8) Residencial

Flamboyant do Programa Minha Casa Minha Vida: a demanda para este condomínio foi

de aproximadamente 3.500 inscrições e as visitas estão sendo realizadas para verificação

das informações e agendamento para o preenchimento do Cadastro Unico. Nada mais

havendo a relatar, eu, Ilísia Maria de Medeiros, vice-secretária desse conselho, lavrei esta

ata assinando-a com o presidente Dr Roberto Viriato Rodrigues Nunes.
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