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Ata da Nona Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS  realizada no dia dois de Setembro de Dois Mil e Vinte, situado à rua 

Alberto Pinto de Faria, 290 – Jardim Julieta na Sala dos Conselhos da Secretaria 

Municipal de Cidadania e Assistência Social na cidade de Caçapava com início 

as nove horas e quinze minutos. Estavam presentes conforme a lista de 

presença os conselheiros: Sely Aparecida de Oliveira Moreira, Elaine Coelho, 

Jeovana Rosa da Luz Oliveira, Helena Angonese, Lilian Aparecida de Faria 

Marcolino, Maria Carolina Kaiser M C Guimarães, Victor Hugo Iunes Guerra, 

recebemos a visita: Sílvia Elaine e Bruno Tabata. A presidente iniciou a reunião 

agradecendo a presença de todos e deu-se sequência conforme a pauta: 1) 

Leitura da ata anterior para aprovação e assinatura, leitura da ata da comissão 

de avaliação de projetos. 2) ofícios enviados pelo CMAS: Ofício Nº 

021/CMAS/2020 do Processo nº 2386/2020 Regimento Interno a Secretaria de 

Cidadania; 022/CMAS/2020 para Secretaria de Educação para substituição de 

membro suplente conselheiro. 3) Leitura ofício recebido: ofício de Anderson 

informando seu desligamento da Prefeitura Municipal de Caçapava e do CMAS; 

ofício 078/2020 da APAE substituindo a conselheira Vera Aparecida de Lima pela 

nova conselheira Lilian Aparecida de Faria Marcolino. 4) Entrega das 

certificações das organizações sociais com a informação de prazo até dia  trinta 

de abril de dois mil e vinte e um. 5) votação para novo secretário suplente onde 

Victor Hugo ficou de verificar as condições para assumir a função. 6) Emenda 

parlamentar da Organização Social APAE: A escriturária Sílvia Elaine, informou 

sobre o recebimento de emenda parlamentar para custeio da nova parcela da 

organização APAE, inscrita no CNPJ 45.848.140/0001-52 situada à Rua Antônio 

Feliciano Barros, 111 - Jardim Rafael – Caçapava – SP no valor de R$ 50.000,00. 

A Senhora Sílvia Elaine fez uso da palavra e expôs sobre a emenda parlamentar 

para área de assistência do município indicado pelo deputado federal Sr. Márcio 

Alvino. Emenda de Nº 202037170008 e Programação Nº 350850420200002, 

para aprovação do colegiado do CMAS, o que foi aprovado por unanimidade. 7) 

Sílvia Elaine entregou o Plano de Trabalho da Vila Vicentina e APAE, conforme 

solicitado na ata do dia vinte e nove de abril de dois mil e vinte. Também foi 

entregue a eleição da nova diretoria da instituição Vila Vicentina de Caçapava 
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com o novo presidente, senhor Valdir Aparecido Alves, com validade até trinta de 

maio de dois mil e vinte e dois. 8) A Secretaria Municipal de Cidadania e 

Assistência Social, na pessoa de Bruno, vem apresentar a segunda parcela do 

Recurso recebido do governo federal, Portaria 369/2020, para compra de 

equipamentos de EPI, no valor de R$ 23.625,00 (vinte e três mil, seiscentos e 

vinte e cinco reais) para ser executada até dezembro de dois mil e vinte. Sem 

mais a tratar, foi encerrada a reunião as dez horas e quinze minutos. Eu, Sely 

Aparecida de Oliveira Moreira, lavrei a presente ata que após lida e aprovada 

será assinada pelos presentes. Caçapava, dois de setembro de dois mil e vinte. 


