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Aos vinte e dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às oito horas e 
quarenta e cinco minutos, na sala de grupos do Centro de Referência em Assistência Social-
CRAS, reuniram-se os conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS para 
reunião extraordinária para tratar da não realização da 9ª Conferência Municipal de 
Assistência Social. O presidente João Eduardo saudou os conselheiros presentes e relatou que 
em contato com a Sra. Leila Aparecida Cunha Thomassin, Presidente do Conselho Estadual de 
Assistência Social-CEAS, havia sido informado que o prazo final para a realização das 
Conferências Municipais tinha sido no dia 15 de setembro e que não teria como realizar a 
Conferência em data posterior, o Presidente sugeriu a realização de um Fórum Municipal de 
Assistência Social, com a mesma temática da Conferência: "Assistência Social: Direito do povo 
e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir 
proteção social", com o objetivo de garantir a participação, o debate e a avaliação da Política 
de Assistência Social e a proposição de novas diretrizes, no sentido de consolidar e ampliar os 
direitos socioassistenciais dos seus usuários. Após colocações iniciais, foi oportunizada a 
possibilidade de manifestação dos conselheiros quanto ao assunto exposto. A Conselheira 
Sofia julgou importante a ocorrência do evento para que as discussões no âmbito municipal 
fossem contempladas. As Conselheiras Vládia e Michele questionaram o motivo da não 
realização da conferência, sendo colocado que houve dificuldade para compor o atual 
conselho, atrasando os trâmites para a convocação de novas Conferências. O Presidente 
sugeriu que fosse realizada uma votação entre os conselheiros presentes para a realização do 
Fórum, que foi aprovado por unanimidade. Ao final, o Diretor do Escritório da Cidadania, Paulo 
Getúlio Nunes, pediu a palavra e relatou que o trabalho na gestão da pasta é contínuo, 
atendendo vários usuários. Destacou a preocupação com a falta de alimentos para as famílias 
no momento atual e que o Conselho tem papel muito importante no questionamento e na 
deliberação de questões que envolvem a Assistência Social. Nada mais havendo a tratar, 
encerro e assino a presente Ata, juntamente com os demais Conselheiros. São Sepé, 22 de 
setembro de 2021. 
 
 
 
 


