Jandira, 05 de fevereiro de 2020.
Ata CMAS nº 02/2020 – Reunião Ordinária
Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2020 em primeira chamada às 15:00h e em
segunda chamada as 15:30h na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, situada
na Rua Elton Silva, 300 – Centro - Jandira – SP reúnem-se os representantes do poder
público e sociedade civil para reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência
Social, para tratar dos seguintes assuntos: 1) Eleição da presidência, vice-presidência
e secretaria executiva do CMAS para o biênio 2020/2022; 2) Deliberação sobre novo
logotipo do CMAS; 3) Deliberação referente ao calendário de reuniões ordinárias
do CMAS para o ano de 2020; 4) Deliberação referente ao calendário de visitas à
rede socioassistencial para o ano de 2020. Abrindo a presente reunião foi entregue
aos conselheiros ausentes na reunião anterior uma pasta com a lei de criação do CMAS,
Regimento Interno e o Decreto que nomeia o atual pleito. Nesse momento é iniciada a
apresentação dos conselheiros e a manifestação por pleitear as vagas de presidente,
vice-presidente e secretaria executiva. Por alternância a vaga de presidência é do poder
público, porém não houve manifestação de interesse entre os presentes, dessa forma
recorreu-se ao Regimento Interno que por sua vez, não trata dessa questão, reportando
portanto, ao seu Artigo 21º “Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas na
execução deste Regimento, serão decididos pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros
do Conselho Municipal de Assistência Social.” Dessa maneira, por decisão da maioria foi
aberto a todos os presentes que se manifestassem por assumir o cargo de presidência e
vice-presidência. Sra. Aparecida Rodrigues dos Santos, assistente social, representando
a sociedade civil foi indicada pelos conselheiros presentes ao cargo de Presidente do
CMAS, aceitando sob condição de que o Conselho seja atuante através de seus
membros, e as ausências sejam notificadas. A Sra. Magna Roberta Machado, advogada,
representando a sociedade civil através manifestou interesse pela vice-presidência do
CMAS, sendo votado em assembleia e aclamada por unanimidade. A Sra. Bianca de
Santis, assistente social, representando o poder público, manifestou interesse pela
secretaria executiva do CMAS, sendo votado em assembleia e aclamada por
Conselho Municipal de Assistência Social de Jandira – SP
Rua Elton Silva, 300 – Pq. JMC.- Jandira/SP CEP: 06600-025
conselho.associaljandira@gmail.com (11) 4772-7222

unanimidade, assumindo o cargo de secretária executiva do Conselho Municipal de
Assistência Social de Jandira. Empossados os representantes e estando os conselheiros
devidamente nomeados através do Decreto nº 4.187 de 13 de janeiro de 2020, cujo deve
ser corrigido e portanto alterado, estando este Conselho no aguardo das providências do
Poder Executivo. A reunião segue com a segunda pauta, onde é proposto um novo
logotipo para o CMAS. Os conselheiros analisando a proposta sugerida e a justificativa
deliberam parecer favorável aprovando o novo logotipo do Conselho Municipal de Jandira,
que deverá ser utilizado em todas as documentações do Conselho, como ofícios, atas,
resoluções e outros. Seguindo para a terceira pauta é apresentada sugestão de datas
para as reuniões ordinárias do CMAS para o ano de 2020, sendo analisada pelos
conselheiros e aprovada por unanimidade. Seguindo para a quarta pauta é apresentada
sugestão de datas para as reuniões ordinárias do CMAS para o ano de 2020, sendo
analisada pelos conselheiros e aprovada por unanimidade. Não havendo outras pautas
ou informes para tratar Bianca de Santis, Secretária Executiva do Conselho Municipal de
Assistência Social de Jandira – CMAS lavra a presente Ata que, uma vez lida e achada
conforme, é assinada pelos membros desse Conselho às 17:00hs. Assinam os
Conselheiros abaixo descritos:
Titulares:
Aparecida Rodrigues dos Santos_____________________________________________
Bianca de Santis_________________________________________________________
Edméia Abigail Simões____________________________________________________
Magna Roberta Machado__________________________________________________
Maria Lúcia Bittencourt Lemos______________________________________________
Marli Silva dos Reis_______________________________________________________
Miriam Ribeiro da Silva____________________________________________________
Wanessa Cristina Garcia da Silva____________________________________________
Suplentes:
Ana Clara Dantas_________________________________________________________
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Bernardino Nunes Cambuim________________________________________________
Joaquim José da Silva Barbosa______________________________________________
Karina Maria de Lima______________________________________________________
Lilian dos Santos_________________________________________________________
Linda Feutz Smith________________________________________________________
Luane Christine Lemos____________________________________________________
Paulo José Marques Lobato________________________________________________
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