
Ata .278 Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e vinte dois às 14:00 horas de 

forma extraordinária e on line , aconteceu reunião do Conselho Municipal da Assistência 

Social com as seguintes pautas, Composição da Instância de Controle do Programa 

Auxilio Brasil, Composição da comissão de monitoramento dos serviços públicos na área 

de assistência social., Respostas das solicitações encaminhadas SMAS, Procuradoria. 

Vendo quórum, iniciamos a reunião fazendo um breve relato da importância das 

comissões, colocando o conselho a disposição dos membros para esclarecimentos sobre 

as demandas que viram. Em seguida alguns conselheiros se manifestaram negativamente 

quanto a sua participação em razão da grande demanda de trabalho em suas pastas, 

ficando posteriormente a decisão para compor as comissões .Passamos para próxima 

pauta e a  técnica de gestão fez uso da palavra fazendo uma breve explanação sobre a 

minuta da lei de benefícios eventuais ,tendo a penas uma alteração sugerida pela 

representante da rede Sorella ,em respostas aos ofícios enviados para a secretaria de 

assistência ,foi nos informado que o carro do CTREAS já encontra com suas dividas pagas 

e apto para circular. O gestor do programa de transferência de renda da secretaria fez um 

apanhado dos últimos acontecimentos do programa, informando a grande dificuldade que 

é encontrar os beneficiários do programa “Comida boa” do governo estadual, Pediu se 

podia divulgar os nomes dos usuários para abranger mais beneficiários, mas foi alertado 

quanto a lei de proteção de dados. Ficou acertado que esta levando a listagem para as 

reuniões para ter a colaboração dos conselheiros na busca desses beneficiáriosA 

presidente agradeceu a todos e a pedido do secretário convocou a próxima reunião 

ordinária para o dia 04 de julho. 

Eu, Gilberto Belarmino secretário executivo do CMAS, redigi esta ata e assino com os 

demais presentes na reunião. 

 

Nome completo  Representante Assinatura 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


