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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTES CLAROS  – CMAS
SECRETARIA EXECUTIVA

Praça Raul Soares, s/n - Centro
Montes Claros – MG – CEP.: 39.400.070

Telefone (038) 3229.3533 – Fax (038) 3229.3110
E-mail: cmasmoc@yahoo.com.br

RESOLUÇÃO Nº 011/2015/CMAS

Dispõe sobre posse de membros da sociedade civil,
aprovação de entidades e dá outras providências.
 

               O   Conselho  Municipal de Assistência Social de Montes Claros-MG, no
uso das atribuições conferidas na Lei nº 2.479, de 07 de Maio de 1997, e alteradas
pelas Leis: 2.853 de 14 de Julho de 2000, Lei nº 2.932 de 20 de Setembro de 2001 e a
Lei nº 3.037 de 21 de Agosto de 2002, conforme deliberado em reunião ordinária nº
233, ocorrida no dia nove do mês de julho de dois mil e quinze (09/07/2015).

                     Resolve:

Art.  1º –   Empossar  membros  da  sociedade  civil,  eleitos  nas  assembleias  de
entidades atas nº226 e 232, conforme portaria de nomeação nº 31 de 01 de julho de
2015, sendo os seguintes membros:
I  –  Mônica Aparecida de Oliveira  – representante suplente do segmento pessoa com
deficiência;
II – Felipe Soares Amaral - representante suplente do segmento pessoa com deficiência;
III – Ivanilde Francisca de Oliveira Carlos – representante suplente segmento associação
de bairro; 
IV – Sérvulo Dias de Oliveira - representante suplente segmento associação de bairro;  

Ar. 2º -  Aprovar a inscrição das seguintes entidades:
I  –   Associação  dos  Moradores  Amigos  e  Produtores  Rurais  de  Buriti  Seco,
CNPJ00.912.872/0001-26, como entidade  de assessoramento e defesa e garantia dos
direitos, inscrita neste conselho sob o número 112/2015;
II – Associação Comunitária de Vaca Morta, CNPJ 25.205.576/0001-16, como entidade
de assessoramento e defesa e garantia dos direitos, inscrita neste conselho sob o número
113/2015;
III  – Projeto Casa de Israel Prevenção e Recuperação a Álcool e Outras Drogas,
CNPJ 05.803.744/0001-68, como entidade de saúde que oferta projeto de fortalecimento
de vínculos cm dependentes químicos e seus familiares na área da assistência social;

Art.3º – Cancelar inscrição das entidades que não apresentarem plano de ação e
relatório de atividades no prazo estabelecido pelo CMAS, sendo:
I  -  Associação dos Amigos do Bairro Vila  Sion,  CNPJ:21.359.161/0001-46,  inscrita
neste conselho sob o nº 029/2012;
II  –  Associação  de  Pequenos Produtores  e  Trabalhadores  de  Santa  Cruz,  CNPJ
21.368.683/0001-04, inscrita neste conselho sob o nº 090/2014;
III – Associação de Amigos e Moradores da Comunidade de Santa Rita de Cássia e
Adjacências, CNPJ 25.224.080/0001-90, inscrita neste conselho sob o nº 093/2014;
IV – Associação de Moradores do Bico da Pedra, CNPJ: 11.179.015/0001-85, inscrita
neste conselho sob nº 097/2014;
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V –  Associação Rural  Comunitária  de  Abóboras,  Morro  do  Fogo e  Adjacências,
CNPJ: 11.776.624/0001-11, inscrita neste conselho sob nº 099/2014 ;
VI – Associação Comunitária de Abóboras P. e Três Marias, CNPJ: 25.217.670/0001-
95, inscrita neste conselho sob nº 100/2014;

Art. 4º – Recompor a Comissão Temática Permanente de Proteção Social, sendo os
seguintes membros:

I – Edmilson Nazareno dos Santos Borges – representante do governo;
II – Jaciany Soares Serafim – representante do governo;
III – Betiene Gomes Velloso  – representante da sociedade civil;
IV – Mônica Aparecida de Oliveira – representante da sociedade civil;

Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Montes Claros, 09 de julho de 2015

__________________________________
Simone Torres Gusmão Santos 

 Presidente do CMAS Gestão 2014-2016 


