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

dia 01 do mês de Agosto de 2011 , às nove horas , na sala de Reuniões da Secretaria 2 

Municipal de Assistência Social com a participação dos Conselheiros que assinaram  3 

o livro de presença. O Sr. Presidente a iniciou solicitando a leitura da ata anterior, que 4 

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

visitas à Entidades, Sr. Marcos recebeu a complementação da Resolução 16 para que 6 

a inscrição no CMAS, a visita é a condição mais impertinente, para isso foi enviado 7 

para as Entidades preencher os formulários. O formulário só deverá ser entregue a 8 

visita se estiver completo. Em função das visitas, agendar reunião com os 9 

responsáveis pelas Instituições de Longa Permanência. Seguindo a pauta, houve uma 10 

pausa para as revindicações do Conselheiro João Bosco Eleutério, também 11 

responsável pela Casa de Atendimento à População de Rua “Dom Bosco”. O Sr. 12 

Bosco apresentou as dificuldades que a instituição vem enfrentando atribuídas, 13 

principalmente, aos recursos financeiros que recebe; alegando ser insuficientes para a 14 

cobertura de duas casas: Feminina e Masculina. Sua sugestão é de fechamento da 15 

Casa Feminina, face às inúmeras adequações que se fariam necessárias. O Presidente, 16 

com apoio dos Conselheiros, ficou de reunir a diretoria da Entidade para verificar 17 

alternativas e após, os conselheiros efetivarão visitas às Casa e emissão de parecer. O 18 

processo de visitas às  demais entidades e relatórios serão retomados a partir deste 19 

mês. Nada mais havendo a tratar eu Adélia Maria Inácio Lourenço, Conselheira, 20 

lavrei a presente ata  que após aprovada assino-a juntamente com o Presidente Sr. 21 

Marcos Antônio dos Santos. 22 


