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Ata da reunião do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS- realizada aos 1 

dias 06  do mês de junho, às nove horas, na sala de Reuniões da Secretaria Municipal 2 

de Assistência Social com a participação dos Conselheiros que assinaram  o livro de 3 

presença. O Sr. Presidente a iniciou solicitando a leitura da ata anterior, que foi 4 

aprovada por todos os Conselheiros presentes. O assunto seguinte foi sobre o ofício 5 

que o Sr. Presidente encaminhou ao responsável pelo Saeg, informando sobre os 6 

atuais procedimentos relativos à certificação das entidades e suas respectivas 7 

orientações para as entidades de Educação e Saúde. Em resposta, o Saeg  informa que 8 

para o ano de 2011  será concedida isenção de taxas para as Entidades e para o ano de 9 

2012 será necessário adequação das mesmas aos seus respectivos Conselhos. O Sr. 10 

Presidente solicitou que o  Conselho após a VIII Conferência Municipal da 11 

Assistência Social, continuasse realizando o processo de visitas as Entidades, mesmo 12 

havendo prorrogado o prazo para solicitação da inscrição junto ao CMAS conforme 13 

Resolução do CNAS n°10 e 13 de 14 e 26 de abril de 2011. Ficou como proposta 14 

encaminhar para as entidades o formulário utilizado nas visitas para que 15 

antecipadamente as Entidades efetuassem todo preenchimento. O Sr. Presidente  fez 16 

menção no decorrer da reunião sobre a carta enviada ao CMAS pelo professor 17 

Ariovaldo, funcionário do S.O.S sobre fatos que vêm ocorrendo na Entidade. 18 

Segundo o Presidente, mediante essa situação, a Entidade está preparando um 19 

documento  constando esclarecimentos ao Conselho. O Sr. Presidente  orientou  que 20 

todo documento a ser enviado as Entidades do Município, deve sair  com tempo hábil 21 

para melhor adequação e repostas  das Entidades. O Conselheiro Paulo perguntou 22 

sobre a possibilidade de construir  uma rampa  na frente da Secretaria Municipal de 23 

Assistência Social, visando melhor acessibilidade. O Sr. Presidente explicou  que já 24 

está em andamento junto ao Sr. Prefeito um projeto para adaptar uma rampa no local. 25 

Em virtude da proximidade das pré-conferências, ficou marcado para quinta-feira, dia 26 

09 às nove horas, no Grupo da fraternidade Irmão Altino uma reunião para estudo dos 27 

subtemas da VIII Conferência Municipal de Assistência Social, juntamente com os 28 

conselheiros e as respectivas técnicas dos CRAS. Nada mais havendo a tratar eu 29 

Silvia Helena Sansevero Amaral Costa, Conselheira, lavrei a presente ata  que após 30 

aprovada assino-a juntamente com o Presidente Sr. Marcos Antônio dos Santos. 31 


