
 
 
Ata nº 60 da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social
vinte e oito dias do mês de dezembro
online através da plataforma do 
Oliveira Martins – Presidente do CMAS
Santos Rodrigues; Patrícia de Fátima Neto Amorim; Maria Izabel Amorim Braga
Pimenta de Jesus; Gabriela Bueno de Jesus Brandão; Icleia Maria de Souza Paiva 
convidada Maria das Dores Sulino Ribeiro
presença de todos (as). Com a palavra Maria Ribeiro 
Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Itaú de Minas/MG para atualização 
junto ao CMAS e deliberação dos conselheiros. A documentação 
entidade AVCC foram o Plano de Ação 2021;
Ata de Eleição e Posse da diretoria executiva e do Conselho Fiscal da AVCC 
– 2022; cópia do Alvará de Licença para Localização e/ou funcionamento, ano 2021; 
cópia da Certidão Negativa de Débitos Municipais
Jurídica; cópia de Certidão de Débitos Tributários Negativa; cópia do Certificado de 
Regularidade do FGTS – CRF; Cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; cópia 
da Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. 
Importa ressaltar que conforme a 
Nacional de Assistência Social 
inscrição/regulamentação das entidades ou organizações de Assistência Social, bem 
como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de 
Assistência Social, os documentos exigidos são: Plano de Ação; Relatório de atividade, 
Estatuto Social, Comprovante de Inscrição no CNPJ; cópia da Ata de Eleição da Diretoria 
da entidade e requerimento. Após a avaliação da documentação da AVCC, os 
conselheiros deliberaram pela a
Declaração de Pleno de Regular Funcionamento
tratar, a presente Ata foi encerrada e segue assinada por todos os membros presentes. 
 
 
 
 
    
 

da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social
dezembro de dois e mil e vinte e um. A reunião foi realizada 

online através da plataforma do WhatsApp. Contamos com a presença de
Presidente do CMAS; Zacarias Gilberto de Souza Arantes; 

Santos Rodrigues; Patrícia de Fátima Neto Amorim; Maria Izabel Amorim Braga
Pimenta de Jesus; Gabriela Bueno de Jesus Brandão; Icleia Maria de Souza Paiva 

Maria das Dores Sulino Ribeiro, coordenadora do CRAS. Neusa
presença de todos (as). Com a palavra Maria Ribeiro apresentou a documentação da 
Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Itaú de Minas/MG para atualização 

deliberação dos conselheiros. A documentação encaminhada
ram o Plano de Ação 2021; cópia do Estatuto Social, ano 2004

Ata de Eleição e Posse da diretoria executiva e do Conselho Fiscal da AVCC –
Alvará de Licença para Localização e/ou funcionamento, ano 2021; 

Certidão Negativa de Débitos Municipais; Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica; cópia de Certidão de Débitos Tributários Negativa; cópia do Certificado de 

CRF; Cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; cópia 
da Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. 
Importa ressaltar que conforme a Resolução Nº14, de 15 de maio de 2014 do Conselho 

istência Social – CNAS, que define parâmetros nacionais para a 
das entidades ou organizações de Assistência Social, bem 

como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de 
documentos exigidos são: Plano de Ação; Relatório de atividade, 

Estatuto Social, Comprovante de Inscrição no CNPJ; cópia da Ata de Eleição da Diretoria 
da entidade e requerimento. Após a avaliação da documentação da AVCC, os 

ros deliberaram pela aprovação da atualização cadastral e 
de Pleno de Regular Funcionamento da AVCC. Não havendo nada mais para 

tratar, a presente Ata foi encerrada e segue assinada por todos os membros presentes. 

 

da reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social. Aos 
. A reunião foi realizada 

Contamos com a presença de Neusa de 
; Zacarias Gilberto de Souza Arantes; Ana Paula 

Santos Rodrigues; Patrícia de Fátima Neto Amorim; Maria Izabel Amorim Braga, Maria 
Pimenta de Jesus; Gabriela Bueno de Jesus Brandão; Icleia Maria de Souza Paiva e da 

Neusa agradeceu a 
apresentou a documentação da 

Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Itaú de Minas/MG para atualização 
encaminhada pela 

, ano 2004; cópia da 
– Biênio 2020 

Alvará de Licença para Localização e/ou funcionamento, ano 2021; 
; Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica; cópia de Certidão de Débitos Tributários Negativa; cópia do Certificado de 
CRF; Cópia da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; cópia 

da Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União. 
Resolução Nº14, de 15 de maio de 2014 do Conselho 

CNAS, que define parâmetros nacionais para a 
das entidades ou organizações de Assistência Social, bem 

como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais nos Conselhos de 
documentos exigidos são: Plano de Ação; Relatório de atividade, 

Estatuto Social, Comprovante de Inscrição no CNPJ; cópia da Ata de Eleição da Diretoria 
da entidade e requerimento. Após a avaliação da documentação da AVCC, os 

e emissão de 
Não havendo nada mais para 

tratar, a presente Ata foi encerrada e segue assinada por todos os membros presentes.  


