
 
 

 

3ª ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA: DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2022 

Aos oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois as oito horas e trinta 

minutos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

localizada na rua vinte e quatro de fevereiro no Centro de Capão Bonito-SP, reuniram-

se em sessão ordinária os membros do Conselho Municipal de Assistência Social. 

Estavam presentes na reunião: Sra. Maria de Lourdes, Sra. Rafaela Guimarães, Sra. 

Adriana Menk, Sr. Giuliano de Oliveira, Sr. Marco Zitelli, Sra. Camila Alcântara, Sra. Taís 

Barbosa, Sr. Jaderson Braga, sob a presidência da Sra. Eliana Oliveira. A Presidente deu 

início a reunião cumprimentando a todos, e trouxe ao Colegiado a situação da 

necessidade de uma alteração na ATA do dia dezessete de novembro de dois mil e 

vinte e um, que neste dia o Conselho fez apreciação do Plano Municipal de Assistência 

Social 2022/2025, porém nada foi deliberado neste dia, e que posteriormente, no dia 

primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e dois, foi deliberado através do grupo 

exclusivo do CMAS no whatsapp em respeito da aprovação deste Plano no sistema do 

PMASWEB, a Sra. Rafaela leu a convocação do dia em questão e reforçou a 

importância de se constar na ATA de novembro esta deliberação, então a Dra. Adriana 

Menk orienta que neste caso se a ATA já tivesse sido enviada ou registrada de alguma 

forma em qualquer lugar que fosse, a mesma não poderia sofrer uma alteração, 

apenas feito uma outra ATA adendo desta acrescentando o assunto, porém a 

Presidente informou que ainda não havia sido registrada ou enviada a qualquer lugar, 

e desta forma a orientação foi que se colocasse um acréscimo usando o termo “Em 

tempo” nessa ATA de novembro e assim constar o acréscimo, desta forma todos 

concordam com a orientação. Em seguida a Sra. Eliana informa ao Conselho que 

deverá ser indicado dois membros para compor o Comitê Gestor do Programa Criança 

Feliz, sendo um titular e um suplente, e ficou decidido que as senhoras Rafaela e Maria 

de Lourdes serão indicadas, como titular e suplente respectivamente. Então o Sr. 

Jaderson toma a palavra e informa ao Conselho referente a uma dúvida que se tinha 

em respeito de uma emenda já havia sido passada pelo Conselho para a compra de 

três veículos, sendo um para o CRAS, para o CREAS e para o Centro Dia Quero Vida, e 

também informou que tem a intenção em leiloar os carros antigos para comprar dois 

carros a mais para que se possa trocar toda a frota de veículos da Secretaria, em 

sequência informou ainda que posteriormente veio outra Emenda Parlamentar nº 

351020320210005 que será destinado para estrutura também destes locais, porém 

embora o Conselho tenha o dever de fiscalizar, não compete a ele deliberar sobre, 

porque isso diz respeito a um a um programa direto do setor de Planejamento, não 

entra no nos Sistemas de deliberações. Em seguida o Sr. Jaderson apresentou toda 

reprogramação de saldos remanescentes de 2021, o qual os membros muito 

discutiram sobre, expuseram questões, e o senhor Giuliano fez um questionamento do 

porquê a Secretaria não utilizou saldos destinados a trabalhos com idosos para os 



 
 

asilos por se tratarem do mesmo público, porém o Secretário esclarece que está fora 

de sua autonomia fazer isso, que mesmo sendo o mesmo público, são serviços com 

complexidades diferentes, e as emendas já vem com destino específico de uso e isso o 

impede; e após os esclarecimentos, todos por unanimidade aprovaram a 

reprogramação de saldos para o ano de dois mil e vinte e dois. Ao final a Presidente 

agradece a presença de todos, e segue a presente ATA, assinada por mim, Diego 

Matos, __________________ Secretário Executivo do Conselho e os demais presentes. 

Eliana A. de Campos Oliveira _______________________________________ 

Maria de Lourdes Teté Miyada ______________________________________ 

Giuliano Guimarães de Oliveira ______________________________________ 

Marco Roberto Zitelli ______________________________________________ 

Rafaela de C. Teixeira Guimarães _________________________________________ 

Adriana Menk de Carvalho _______________________________________________ 

Camila Siqueira Alcântara ________________________________________________ 

Taís dos Santos Hussar Barbosa __________________________________________ 

Jaderson Nogueira Braga ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


