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Aosvinteesetediasdomêsdejaneirodedorsmilevinteedoisàstrezehoras

equarentaetrêsminutos,deu-seinícroaumareuniãoextraordináriado
ConselhoMunicipaldeAssistênciaSocialCMAS,reuniãoon-line,na
presençadosseguintesconselheirosgovernamentais:Comorepresentantesda

Secretariatvlunicipaldesaúde,SenhoraDaianaRissatoRibeiroeaSenhora

Greyciellen Varaschin Censi; como representante da Secretaria Municipal de

AssistênciaSocial,senhorDioneFernandoDomingosdeAguiar:Como

representantesdaSecretariaMunicipaldeEducaçãoeCultura,Senhora

Ângela Roberta Neves de Brito Pinto, senhora Ana cristina Fernandes de

oliveira,senhoraAngeluciVâniadaSilvadeAlmeidaeasenhoraJuliana

cátiaTamparowskideoliveira;comorepresentantesdasecretariaMunicipal

deAdministração,aSenhoraJulianaMattosVolpatoCocoeosenhorJosé

Junior BilO; e como conselheiros Não GOvernamentais: representantes e

organizaçõesdosUsuários,SenhoraNadirMattosVolpatoeaSenhoraGilda

deBarrosdeoliveira,senhoraCleuzaAlvesdeAlmeidaeasenhoraCyntia

PaulaGonçalvesMarangoni;comorepresentantesdeEntidades,Senhor

Geraldo Moraes correa, senhor José Deliberaes' senhor Agostinho Alvares

Parrales Filho, senhora Dalva Aparecida de Lima; como Representantes de

Trabalhadores do Setor, Senhora Vânia Cristina Bito dos Santos, Senhor Roger

Conde Tissiani, Senhora Maria Marques Cavalcante de Souza, a Senhora

l/lislaine cléia Torres; e o senhor AntÔnio carlos dos santos' o senhor Dione

Fernando Domingos de Aguiar iniciou a reunião virtuar cumprirnentando a todos

os conselheiros do conselho Municipat de Assistência social, dizendo que

mais uma vez Íoi necessário utilizar a Rede Mundial de computadores' devido

aoaumentoexpressivodeCasospositivosdaCovid-19.nomunicípio,optando

pelaformaremotaeon.lineparaqueareuniáoacontecesseseguindo
informouatodososConselheirosqueapautadareuniãoéaapreciaçãoe

aprovaçãodocalendárioanualdoanodedoismilevinteedois,paraas
reuniões do conselho Municipal de Assistência social' o ficando marcada para

todaterceiraquinta.feiradecadamêsSendoassim,aproximareunião
marcadaparaomêsdefevereiroserJoaterceiraquinta-feiradomêseassim

sucessivamentenosproximosmesesTambéminformouqueoHorárioelocal
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será definido dias antes da reunião e será comunicad* atrayés de um lembrete

no grupo do Conselho CMAS no aplicativo Whats{pp. O Secretário pediu para

que todos apreciassem o calendário e se houvesse duvidas @eriam ser

apresentadas. Seguindo o Secretário comunicou que será feita uma Resolução

e assinada pelo Presidente do Conselho cam a aprovação do Galendário.

Diante, da apresentação do calendário anual o §ecretário Municipal de

Assistência Social, solicitou a todos que manifestassem seus pareceres como

favoráveis, por meio da indicação de um "sinal de positivo" ou não favorável,

por meio de um .sinal negativo". Tendo aprovação pcr unanimidade, senhor
Dione Fernando Domingos de Aguiar agradeceu a todos. E, nada mais

havendo a tratar, agradeceu a colaboração de todcs os conselheiros do

Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, e encerrou a reunião on-

line, da qual eu Mislaine Cléia Tones, lavrei a

aprovada será assinada por mim e pelos demais

após lida e
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