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Aos vinte e seis dias do mês de maio de dois mile vinte e dois às quatorze horas, deu-

se início a reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, no

Centro de Convivência da Família, na presença dos seguintes conselheiros

governâmentais: como representante da Secretaria Municipalde Assistência Social, o

Senhor AntÔnio Carlos dos Santos; como representante da Secretaria Municipal de

AdministrâÇão, o Senhor GiovaniAuguslo Piovan; como Representante da §ecretaria

de Esporte e Lazer, a Senhora Maria Helena Buhala Ferreira; e como Conselheiros

Não Governamentais: representante de Organizações dos Usuários, a Senhora Gilda

de Barros de Oliveira, a Senhora Mislaine Cleia Torres; como representantes das

Entidades de Assistência Social, o Senhor Geraldo Moraes Correa; como

Representantes de Trabalhadores do Setor, o Senhor Roger Conde Tissíani, a

Senhora Vânia Cristina Biló dos Santos e a Senhora Simone das Neves; e o Secretário

Municipal de Assistência Social, Senhor Dione Fernando Domingos de Aguiar. O
Secretário Municipal de Assistência Social, Senhor Dione Fernando Domingos de

Aguiar iniciou a reunião ordinária cumprimentando a todos os Conselheiros do

Conselho Municipal de Assistência Social, informando que o motivo da reuniâo como

sendo para apresentar a este conselho as análises que forarn feitas pela Comissão

Avaliadora de Entidades, Serviços, Programas e Projetos, dos pedidos de inscrição e

reinscrição de algumas entidades que manifestaram interesse em se inscrever no

Conselho Municipal de Assistência Social, sendo elas a Casa Lar Bem viver e
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais como reinscrição, e o Centro de

Convivência da Família CidadÕes do Amanhã como inscrição. O Senhor Dione

Fernando Domingos de Aguiar passou a palavra para o Senhor Roger Conde Tissiani

que é um dos membros da Comissão Avaliadora de Entidades, Serviços, Programas

e Projetos deste conselho, o Senhor Roger Conde Tissiani mostrou aos conselheiros

que os documentos das entidades Casa Lar Bem viver; Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais e o Centro de Convivência da Família CidadÕes do Amanhã

estavam todos com a documentação de acordo corn o que pedia a resolução n"

0112020, passou entâo a palavra para o Senhor Dione Fernando Domingos de Aguiar

que pediu para aqueles que fossem a favor da inscrição do Centro de Convivência da

Família CidadÕes do Amanhã que levantassem a mão, aprovado por unanimidade o

Senhor Dione Fernando Domingos de Aguiar continuo e solicitou para que os
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conselheiros que fossem favoráveis a reinscrição da entidade Casa Lar Bem viver que

levantassem a mão apos pediu para que quem fosse a favor da reinscrição da

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais que levantassem a mão, todas as

entidades foram aprovadas por unanimidade, portanto foi comunicado que

posteriormente seria publicada uma resolução de cada entidade aprovada e inscrita

neste conselho O Senhor Dione Fernando Domingos de Aguiar passou a palavra para

o senhor Roger Conde Tissiani que agradeceu a colaboração, parceria e

disponibilidade de todos os Conselheiros do Conselho [Vlunicipal de Assistência

Social, desejando a todos os Conselheiros uma boa tarde. E, nada mais havendo a

tratar, encerrou-se a reunião ordinária. da qual eu lMislaine Cleia Torres, lavrei a

presente Ata que apos lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais

membros deste Conselho
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