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Aos dezessete dias do mês de novembro 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: apresentação do relatório das deliberações do 1º 

Fórum Municipal de Assistência Social e apresentação do Plano Municipal de Assistência 

Social 2022-2025. O presidente João Eduardo saudou os conselheiros presentes e realizou a 

leitura da Ata anterior. Após a leitura da Ata, o presidente apresentou o relatório das 

deliberações do 1º Fórum Municipal de Assistência Social. Os conselheiros presentes 

manifestaram que o Fórum superou as expectativas quanto ao quórum e participação dos 

usuários. O presidente João Eduardo falou da importância da apresentação do relatório das 

deliberações ao Prefeito Municipal e do retorno à Rádio Cotrisel para apresentação das 

deliberações. Foi sugerida a formação de uma comissão para apresentar as deliberações ao 

Prefeito João Luiz Vargas. Os conselheiros manifestaram interesse em dar continuidade à 

realização dos Fóruns Municipais. A conselheira Niura questionou se as deliberações seriam 

divulgadas em algum outro meio de comunicação. O presidente destacou a possibilidade da 

divulgação das matérias do Conselho serem divulgadas no site da Prefeitura Municipal de 

São Sepé. Posteriormente, a Secretária Executiva informou aos presentes que havia 

encaminhado à Comissão de Políticas Públicas, composta pelos conselheiros: Cristiane, 

Márcio e Raíra, o Plano Municipal de Assistência Social 2022-2025. As conselheiras Cristiane 

e Raíra apresentaram o Plano aos conselheiros presentes, sendo este aprovado em 

unanimidade. Foi ressaltada a importância da avaliação do Plano, bem como a sugestão da 

construção de um Plano de Ação do Escritório de Cidadania, a fim de promover o 

alinhamento das ações com o Plano Municipal de Assistência Social 2022-2025. Nada mais 

havendo a tratar, encerro e assino a presente Ata, juntamente com os demais Conselheiros. 

São Sepé, 17 de novembro de 2021. 

 

 

 
 
 
 


