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

Ata Reunião CMAS nº 01/2014 
Ata da  reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social -  CMAS- realizada aos

vinte dias do mês  de janeiro 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 foram:

Marcos Evangelista da Silva Rodrigues,  Roberto Viriato  Rodrigues Nunes,  Marcos Antonio dos

Santos, Paulo Alair Garcia dos Reis e Ilísia Maria de Medeiros que assinaram o livro de presença e

a reunião foi presidida pelo presidente Dr. Roberto Viriato Rodrigues Nunes. Os assuntos abordados

foram:  1) leitura  da  ata  anterior.  2) Inscrição  da  instituição  “Jovens  em  Cristo”:  o  conselho

apreciou a possibilidade de aprovação da inscrição da república em consonância com a tipificação

nacional  com a colocação  da  necessidade  da  organização  fazer  as  adequações  pertinentes.  Foi

realizada através do Secretário Marcos um agendamento com a equipe coordenadora da instituição -

agente  social  e  subsecretária  de  saúde.2) Agenda  das  Visitas/2014:  os  conselheiros  presentes

comentaram sobre a realização do calendário de visitas com a participação de todos os conselheiros

inclusive os suplentes  3) Cobrança da presença dos conselheiros nas reuniões: solicitar que seja

elaborado um ofício para enviar aos secretários cobrando a presença dos conselheiros e caso não

haja comparecimento dos mesmos que se faça valer o regulamento do conselho.  4) Prestação de

contas 2014: as organizações estão com dificuldades na prestação de contas. Foi solicitado que este

assunto  entre  em pauta  na  próxima  reunião.  Nada  mais  havendo  a  relatar,  eu  Ilísia  Maria  de

Medeiros, vice-secretária deste conselho, lavrei a presente ata assinando-a junto com o presidente

Dr. Roberto Viriato Rodrigues Nunes.
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