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

Ata Reunião CMAS nº 06/2014 
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS- realizada
aos  sete dias do mês de abril  de dois mil  e quatorze,  as nove horas,  na sala de
reuniões  da  Secretaria  Municipal  da  Assistência  Social  de  Guaratinguetá  SP.  Os
conselheiros  presentes  foram:  Herteniza  Maria  Szilagyi,  Eliane  da  Cruz,  Maria  José
Bassanelli  Jacó,  Leda  Marcia  Ferreira  da  Silva,  Fernanda  Figueiredo  Faria  Muriano,
Roberto Viriato Rodrigues Nunes, Marcos Antonio dos Santos,  Paulo Alair  Garcia dos
Reis, Ir Ilísia Maria de Medeiros, e convidados: Hayla Harfouche, Dalila Correa Maciel,
Camila Pereira Lazarini. Todos 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 das atas das reuniões de três de fevereiro, de dez de março e de
vinte e seis de março.  2) Constou a comunicação do órgão gestor de assistência social
solicitando os representantes governamentais para o biênio dois mil e quatorze dois mil e
dezesseis  que  foram  indicados  pelas  secretarias  pertinentes.  Os  indicados  foram:
Secretaria Municipal de Assistência Social: titular:Marcos Evangelista da Silva Rodrigues;
suplente:  Herteniza  Maria  Szilagyi;  titular  Camila  Pereira  Lazarini;  suplente:  Izilda
Aparecida  Fernandes  Ambrózio;  Secretaria  Municipal  da  Educação:  titular:  Hérica
Nogueira  Vieira;  suplente:  Alexandre  Afonso  Pereira;  Secretaria  Municipal  da  Saúde:
titular:  Maria  José  Bassanelli  França  Jacó;  suplente:  Olívia  de  Fátima  Sousa  Silva;
Secretaria Municipal  de  Esportes:  titular:  Maria  José  Leite da Silva;  suplente:  Luciano
Henrique Máximo;  Secretaria Municipal  da Fazenda: Alessandra Aparecida de Oliveira
Ferreira;  suplente:  Hayla  Harfouche. 3) Leitura  do  ofício  sobre  a  capacitação  de
conselheiros promovida pela UNITAU destacando a importância de todos os conselheiros
participarem. A secretaria dos conselhos ficou reponsável por enviar a todos os novos
conselheiros a cópia do oficio acima citado, a programação da capacitação e o programa
do curso. 4) O presidente do conselho lembrou sobre a necessidade de cobrar a presença
dos conselheiros nas reuniões e renovou o pedido  de  enviar aos secretários uma carta
solicitando a presença de seus representantes neste conselho.  5) Deverá haver contato
com a SAEG  solicitando-lhe que seja revista a questão da isenção da conta de água das
instituição  que  prestam  serviços  sociais  na  cidade  mas  que  fazem  parte  de  outro
segmento  (ex.  saúde,  educação)  e  que  não  estão  mais  vinculadas  a  Secretaria  de
Assistencia Social. O presidente deste conselho foi encarregado de contatar este serviço.
6)  Quanto  ao atraso  no  repasse  dos  recursos  financeiros  dos  convênios,  vários
conselheiros manifestaram sua preocupação pois as organizações estão passando por
dificuldades e descontentes com essa situação. Não foi dada nenhuma justificativa com
relação  aos  atrasos.  O  conselho  acha  nesessário  ter  uma  nova  reunião  sobre  este
assunto. Nada mais havendo a relatar, eu Ilísia Maria Medeiros, Vice-Secretária deste
conselho, lavrei a ata assinando-a junto com o presidente Dr. Roberto Viriato Rodrigues
Nunes.
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