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ATA DA 130" (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCLAL DE MONGAGUA -CMAS
Aos 03(tres) dias do mês de FEVEREIRO de 2011, às 9:25(nove horas e vinte cinco minutos), nesta Cidade, na sede da Casa dos Conselhos sito à Rua Inocêncio dos Passos, 86, Mongaguá/SP; realizou-se a 130 (centésima trigésima) Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTËNCIA SOCIAL - CMAS, Presidida pela Presidente Sra. ROSE NEIDE MAGALHÄES MENDONÇA, auxiliando a Sra. Izerte da Cruz ( Casa dos Conselhos), com a presença dos membros: Sra. Ana Paula de Souza ( Assoc. Benef. Sete Montanhas), Sr. Manoel Roberto Vicenzo( Pastoral da Criança), Sr. Rubens de Oliveira Barbosa(Dir. da Semutran), Sr. Vagner Pereira de Souza( Comunid.Terap. Agape Shalon), Sra. Sueli Fatima Germano ( Dir. DAS), Sra. Carla Mação (Apae ), Sr. Raimundo Augusto da Silval Assoc. Nova Esperança), Sr. Salim lssa Salomão ( Dir. de Contabilidade ), Sr. Sergio de Lima Gomes( Dir. Educação ). Teve início a reuniäo com a palavra a Sra.Presidente, que agradece a presença de todos e JUSTIFICAa ausência da 13 Secretaria Sra. Maria O. Cajé ( Dir de Saude) e Carolina Messias ( Dir de Cultura), por compromissos assumidos. Em seguida sugere que todos faça leitura individual da ata anterior. Ao final faça suas completagões e ou correções. Prossegue a Sra. Rose, distribui a pauta do dia que consta -1) Documentos e ofícios enviados e recebidos; 2)- Chamada conjunta/DAS/CMAS, da realização da Conferencia Municipal de assistência Social ;3-) Discussäo e aprovação do IGD para aquisição de veiculo para uso do CRAS; 4 Encerramento do Processo Social "Arraial da Gente/2010"; 5)- Assuntos decorrentes. Prossegue a Sra Presidente, citando o recebimento Oficio MDS 32/10, 034/10 e 36/10 referente ao demonstrativo das transferências de recursos dos Programas de ação continuada; inclusive foi apresentado as transferência dos recursos Estaduais; recebido comunicado on-line MDS, no mês de dezembro informando do preenchimento do censo rede privada até 31/12/10, sendo que este questionário já foi respondido e também foi objeto de discussão anterior. Recebido calendário das reuniões do CNAS exercício 2011, ficando à disposição dos membros; recebido comunicado on-line do MDS, no mês dezembro solicitando deste Conselho atualização das informações junto a este Ministério, ficando a cargo da Secretaria Executiva informar; recebido no mês de dezembro/10 comunicadodo MDS, On-line com anexo a publicação da convocação da Conferencia Nacional, diante deste recebimento a Diretoria de Assistência Social em conjunto este Conselho convoca também extraordináriamente ( Deliberação 01/11-DAS), a realizaç�o da Conferencia Municipal, na data a ser indicado pelo CNAS; devendo ser publicado. Inclusive a Sra. Sueli provalvelmente irá participar da reuniäo preparatório(RJ) e após dos Gestores(Pará). Recebido também oficio DRADS-039/11, solicitando envio de documentos sobre o processo licitatório para o curso de Culinária do projeto Complementando a Renda Cidadä. Neste documento solicitado desta Plenáia aprovação do aditamento. Este assunto foi discutido e aprovado em reuniäo do mês de dezembro e já foi providenciado sua resposta junto à DRADS. Recebidos oficios 222, 223 e 224/2011-DAS, com os assuntos (222): Informando esta Plenária que o Programa Viva Lelte será executado pelo Diretoria de Assistência Social/DAS, citando a transição da Saúde para o Social, Neste momento, foi sugerido pelo Sr. Raimundo que o controle bem como repasses das informações aos beneficiários, seja efetuado pela própria unidade não pelas Entidade, dando exemplo os motivos dos atrasos e outros assuntos, para não gerar idéias erronias. Neste momento, inicia-se uma discussão ( levantada pelo Sr. Roberto), quanto a falta de comunicação, citando casos do Município manterprogramas ea comunidade desconhecer(SESI). Esclarece a Sra. Rose que o Social, está providenciando um meio de comunicação social. Dando continuidade a reunião foi colocado pela Presidente, que esta fazendo contato com 

o responsável pela Associação Casa de Caridade Alvorada Sublime, para propor parceria neste Projeto, 
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pois foi iniciado o Projeto na sede do antigo Clube Itapoan, porem foi solicitado paralisar a instalação devido as 

reformas. E para execução do Projeto é necessário o parecer do Sr. Secretario. Sugere também o convite a 

representante do setor da DESAN, para uma das nossas reuniðes e nesta apresentar slides do Projeto. o 

oficio:223/11-DAS, solicitada desta aprovação da utilização do IGD-Indlce de Gestão Descentralizada do Bolsa 
Famlia, para compra de veículo para uso do CRAS., clitando o valor da verba existente acumulada de R$21.000,00; 
diante desta solicitação esta plenária deverá aprovar esta aquisição para servir o CRAS, com as justificativas que 
este Município assumiu novos serviços de administração, bem como a garantia de agilização das demandas.E também para satisfazer as 2(duas) unidades dos CRAS; solicitado dos presentes manifestação de aprovação. Não 
havendo objegöes dos presentes, ficando assim aprovado por unaimidade de votos. Em seguida a Sra. Presidente, 
dta que tem observado em uma das ações do Bolsa Famlia, as invasões do Bairro Arara Vermelha. Sugerindo 

diante deste assunto, levantar junto ao SETOR DE HABITAÇÃO-Sr. Ferreirinha um cadastramento dessas familias. 

Outra situação que o Diretoria de assistência Social, vem realizando o cadastramento das familias residentes em 

área de risco, para o beneficio do PAC.2; Neste momento, a Sra. Ana Paula, cita que diversas áreas poderia ser 

beneficiados com informações levantadas pelos agentes de Saúde, sendo importantes aos setores interes[ado5.

Cita a Sra. Rose que deve ser cobrado dos responsável para limpar o sistema(Banco de Dados), este assunto já foi 

solicitado da saúde porem ate o momento não houve resposta. Tendo já solicitado do Sr. Gustavo/DAS, esta 

cobrança. Complementa o Sr. Roberto, que cita que se houve falar muito da importància dos Agentes de Saude, 

porem nunca bateram em sua porta e ou de vizinhos, que saiba. Coloca a Sra. Presidente a necessidade de 

convidar a Sra. Gabriela/Saude, para estar na próxima Plenária e posicionar o Programa e sua execução. Cita a Sra. 

Izerte que no momento não éviável, pois tendo conhecimento que a saúde vem tendo Problemas, pois estão se 

organizando, falta equipes para cobrir áreas descobertas. Complementada a Sra. Rose, que está aberto às 

inscrições de concursos para Agentes de Saude. Coloca também o Sr. Salim, que acredita ser falta de 

capacitação/treinamento da equipe de saude. Sugere treinamentos. Coloca também o Sr. Roberto a importância 

dos concursos citar a vocação, pois vê falta de interesse nos profissionais. A Sra. Presidenta, aproveita o gancho

para solicitar da Entidade Assoc. Nova esperança o seu NIS. Outro assunto (oficio de n 224), informa a 

substituição da representatividade da cadeira da Diretoria de Assistência Social a Sra. Sueli de Fatima R.s. 

Germano, em substituição a Sra. Eliana H Gracioso. Recebido comunicado da APAE de ne 015/11, solicitando 

substituição da representatividade da Cadeira desta organização da Sra. Sueli, pela Sra. CARLA APARECIDA 

MAÇÃO; Devendo ser alterada a Portaria. Outro assunto em questão sãoa reuorganização das Câmaras Temáticas, 

visto que houve mudanças nas indicações. Neste momento inicia-se a reorganização . Em seguida, foi solicitado já 

agendar a reunião para a Comissão de Planejamento para dar continuidade aos trabalhos, com os assuntos já 

pautado anteriormente. Sendo que ficando a data de 10/2/11, às 9:00 horas. Solicitando dos demais 

coordenadores(das Comissões) organizar-se para também agendar reunião com a mesma proposta de pauta. 

Sugerindo que este já faça sua agenda anual de reuniðes. Prossegue a Sra. Presidente, citando ações do social nas 

contou também com a com a participação da Policlal Civil( Sra. Regina). Neste momento, coloca o Sr. Rubens, que 

deve tomar um certo cuidado, pois tem conhecimento que a pessoa citada foi exonerada da Policia. Não sabendo 

dos motivos. Coloca a Sra. Presidente, que toda em qualquer ação que envolve pessoas teve ter iliíbida conduta,

principalmente em ações de abordagem. E sugere oficializar o Diretoria de Assistencia Social, solicitando detalhes 

das condiçöes profissionais da mesma. Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra, foi dado 

por encerrada a reunião, que manda lavara a ata que após lida v¡i assinada pela Mesa Diretora, constando como 

adendo a lista dos presentes. Nada mais. 
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questões dos moradores de rua, citando ações ocorridos e com apoio diversos Orgãos envolvidos. Inclusive,

1ZERE BACRUZ 
ROSE NEIDE MAGALH MENDONÇA 

Relatora/Casa dos Conselhos
Presidente

Adendo: lista com assinaturas dos membros presentes


