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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -  CMAS

ATA DA REUNIÃO EXTRAODINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL- CMAS REALIZADA DIA 28-09-2017.

Aos vinte e oito dias do mês de Setembro do ano de dois mil e dezessete, às 10hs, 

na Casa dos Conselhos na cidade de Imperatriz, no Estado do Maranhão, localizada 

na Rua Urbano Santos 513 -  Juçara, realizou-se a reunião extraordinária do 

Conselho Municipal de Assistência Social -  CMAS, com a presença dos seguintes 

conselheiros: Francisco Pereira Lima, Maria Rita Conceição Viana, Maria de Jesus 

Torquato Cavalcante, Maria Aleluia Carneiro, Otcsi Rodrigues Reis Divina Leide 

Pereira Brito, Andreia Aquino Santos, Marcelina Nascimento de Almeida, Katiana 

Miranda Sá Santos. A pauta da reunião é sobre visita as entidades e Programas. A 

presidente inicia a reunião dando boas vindas aos conselheiros e falando para os 

mesmos sobre o compromisso que cada um tem em participar das reuniões do 

CMAS, pois o que está acontecendo é que foi marcada duas reuniões anteriores e 

não deu quórum por causa da ausência de muitos e que sabemos da importância de 

estarmos participando. A presidente fala também sob/o o CMAS esta fazendo visitas 

nas Faculdades de Serviço Social, onde dar visibilidade do funcionamento deste 

conselho, onde muitas instituições e Faculdades não sabem que o mesmo existe. A 

conselheira Aleluia ressalta que a cidade de imperatriz, não tem uma sede 

administrativa para os Profissionais da área de Serviço Social, onde os mesmos 

quando precisam, tem que se descolar á São Luis-MA para resolver qualquer 

problema e que nossa cidade já necessita de uma sede para a região. Katiana fala 

sobre as entidades que estão cadastradas no Banco de Alimentos e que somente 

11(onze) do cadastro estão registradas no CMAS. Ehí relação a Entidade Shekinah 

os conselheiros decidiram solicitar da Secretaria de Desenvolvimento Social -  

SEDES um apoio técnico e jurídico para dar o parecer referente a mesma, pois
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surgiram varias dúvidas em relação ao registro. Sem mais nada a tratar a presidente 

Maria de Jesus Torquato Cavalcante encerra a reunião e Eu, Ina Luiza Duarte 

Maciel, lavrei a presente ata, que lida e achada será assinada por que é de direito.
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Imperatriz-Ma, 28 de Setembro de 2017.
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