
Mozarlândia, 07 de abril de 2017 

ATAN° 004/2017 CMAS 

PAUTA: DELIBERAÇÃO DA MESA DIRETORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIsTËNCIA SOCIAL-

CMAS. 

Aos sete dias do mês de abril do corrente ano, reuniram-se nas dependências da Secreteria 

Municipal de Assistência Social - SMAS, sito à Rua São Paulo S/N° Centro, os membros do Conselho 

Municipal de Assistência Social -CMAS, com o intuito de discutir a pauta da reunião que se trata da 

deliberação da mesa diretora do referido conselho conforme o decreto cinqüenta e cinco de vinte e 

dois de fevereiro de dois mil e sete, o qual trata da nomeação dos membros do CMAS, dessa forma, 
a reunião teve início com a fala da assistente social Maria Lucilene Cabral de Paiva a qual explanou 
sobre o que é o Conselho ressaltando que este conselho é um órgão de controle social da Política de 

Assistência Social do município. E composta por representantes do poder públicoe da sociedade 

civil. O objetivo do CMAS é avaliar e deliberar sobre a politica de assistência social, através de 
debates, estabelecimento de normas e fiscalização da prestação dos serviços sociais no Municipio, 
com base nos princípios e diretrizes da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), Lei Federal n? 8742 

de dezembro de 1993, na seqüência, a gestora da assistência social, a Sra. Deijanira machado 
explanou sobre as atribuições dos conselheiros, dessa forma, foi aberta a votação entreos 
membros do CMAS, a Sra. Eleusa Oliveira de Amaral Carvalho se candidatou a presidente do 

Conselho naão houve concorrente, e todos os conselheiros votaram a favor, no que diz respeito ao 

vice-presidente, a candidata única é a conselheira Suenir Machado de Almeida, assim, todos em 
unanimidade concordaram que a mesma seja a vice-presidente, na seqüência, a votação se deu 

com intuito de definir a secretária, cargo que se candidatou a Sra. Shirley Souza de Jesus e a Srta, 
Cacilda Maciel de Araújo Carrijo, contudo, com a maioria dos votos somando a seis votos a 

secretária é a Sra. Shirley Souza de lesus, contudo,a reunião se encerra com a fala da secretária de 
assistência social agradecendo a participação de todos na reunião, sem mais para o momento, eu 

Eleuza Oliveira de Amaral Carvalho, encerro e assino esta. 

André Luiz Rosário 
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