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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL –CMAS 23/09/2019 

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e dezenove às 14h00no Salão Nobre da Câmara 

Municipal de Santa Isabel, Praça Hyeróclio Eloy Pessoa de Barros, Nº 33, Jardim Monte Serrat, Santa 

Isabel – SP, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS: Srta. 

Elaine Cristina dos Santos Vieira, Abel Aparecido Junior, representantes da Secretaria Municipal de 

Assistência e Promoção Social, Srta. Eliane Araújo Reis representante da Secretaria Municipal de 

Saúde, Srta. Suellen de Souza Pereira representante da Secretaria de Finanças, Srta. Marcela Talácio de 

Azevedo representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Sr. Sidnei Gonçalo de Freitas, representante 

no Núcleo Filantrópico Palácio da Fraternidade, Sra. Maria da Glória Silva, representante do Lar do 

Velhinho Profª Laura Frúgoli, Sra. Maria Lúcia dos Santos, representante da Associação Afro Brasileira 

Nossa Senhora Aparecida, Secretário Municipal de Assistência e Promoção Social Sr. José Heleno 

Antonio Pinto, Sra. Kátia Elói Barbosa secretária executiva e convidados. Dado início a reunião a 

Presidenta Srta. Elaine cumprimentou a todos os presentes e apresentou a pauta da reunião objeto da 

resolução 08/2019 : deliberação sobre o Plano Municipal de Assistência Social– SUAS e XII 

Conferência Municipal de Assistência Social e em seguida, fez a leitura da ata da reunião anterior, que 

foi aprovada por todos. O Secretário Sr. Jose Heleno relatou que esta deliberação é de suma importância 

visto o prazo para encaminhamento destes documentos junto Aos Órgãos de instância superior. Passado 

a palavra a Presidenta,discorreu sobre a Conferência Municipal e o Plano Municipal de Assistência 

Social, que foi bastante satisfatória com grande participação de todos os seguimentos e população, 

apresentando por itens abertura, participação, aprovação do regimento, deliberação dos eixos, escolha 

dos delegados, votação, considerações e relatório final. Ato contínuo, dada palavra enão havendo 

manifestação de dúvidas de todo acontecido e realizado, colocou em votação, que foi aprovado por 

unanimidade pelo colegiado.Ainda com a palavra solicitou a secretáriaprovidencias no sentido de 

efetuar Resolução CMAS Nº 09/2019 com esta deliberação do Conselho e com sua respetiva publicação 

na imprensa oficial do Município para que se produza seus efeitos legais.. Encerrado os assuntos da 

pauta, foi acordada, conforme calendário anual que a data da próxima reunião ordinária será no dia 18 

de Outubro. Nada mais havendo a tratar, eu, Kátia Elói Barbosa, secretária designada para reunião lavrei 

a presente ata que vai por mim e pelos representantes assinada, em listagem anexa. 
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