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Aos treze dias do mês de outubro 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 
ordinária com a seguinte pauta: 1º Fórum Municipal de Assistência Social; apresentação 
Projeto ASCAR; constituição das Comissões de Trabalho; assuntos gerais. O presidente João 
Eduardo saudou os conselheiros presentes e realizou a leitura da Ata anterior. Após a leitura 
da Ata, o presidente informou aos conselheiros que o 1º Fórum Municipal de Assistência Social 
já estava sendo divulgado nas redes sociais da Prefeitura. Na sequência foi apresentado aos 
conselheiros presentes um vídeo sobre controle social do CapacitaSUAS. O Presidente sugeriu 
a troca da data da reunião ordinária de novembro do dia 10 para o dia 17, em virtude da 
realização do 1º Fórum da Diversidade que se realizará no dia 10 de novembro, o que foi 
aprovado pelos conselheiros. O presidente sugeriu a constituição das Comissões de Trabalho 
prevista no Art. 21 do Regimento Interno do Conselho, com o objetivo de qualificar o 
desempenho do Conselho e fazer análises pertinentes, foi recomendado pelo presidente que 
as comissões fossem constituídas de pelo menos 03 Conselheiros, foi sugerido que os 
conselheiros manifestassem o interesse em participar das comissões, que ficaram constituídas 
da seguinte forma: Comissão de Políticas Públicas: Cristiane, Raíra e Márcio. Comissão de 
Normas: Sofia, João Eduardo e Priscila. Comissão de Orçamento e Finanças: Paulo Joel, 
Michele, Tereza Elizete e Raíra. A Conselheira Cristiane apresentou, para conhecimento,  o 
Programa Socioassistencial de Assessoramento, Defesa e Garantia de Direitos, com Inclusão 
Social e Produtiva, da Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural – ASCAR. Para finalizar 
a reunião o presidente reforçou a importância do 1º Fórum Municipal de Assistência Social no 
sentido de fomentar o trabalho de participação dos usuários e informou que o evento será 
transmitido pela página da Prefeitura Municipal pelo Facebook. Nada mais havendo a tratar, 
encerro e assino a presente Ata, juntamente com os demais Conselheiros. São Sepé, 13 de 
outubro de 2021. 

 
 
 
 
 


