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ATA DA 85" (OCTUAGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL DE MONGAGUA- CMAS 

Ao 3(tres) dia do mês de JANEIRO de 2007, às nove horas e quarenta minutos(9.40 ), nesta Cxdade, na 
cedida deste Conselho, sito à Av. Marina, 65 Itapoan, Mongaguá SP; realizou-se a ctuagésama umla5)
Reunião Ordinána do Conselho Municipal de Assistência Social de Mongaguá-CMAS, Presduda pelo St. Mavo Marcus Goulardins e socretariada por Elvira Cid Reggiani auxiliamda a Vice-Presidente Sra Rose Nede M. 
Mendonça, com a presença dos membros: 
Depros), Sr. Manoel Roberto Vicenzo(Pastoral da Criança), Sr. Ailton de Abreu Comunidade Terap Shaloon) 
Teve inicio a reunão com a palavra o Sr. Otavio Marcius, que justifica a auséncias da Sra Ana Paula de SoxuZa 
Associação 7 Montanhas), e Sra. Maria Aparecida T. Regis( Depros). Em seguida cita a leitura ndividual da aa 
antenor, e os esclareeimentos e ou colocações será feita no final da reunião. Passa a citar a Pauta do Dia 1)- 

Documentos e oficios enviados e recebidos; 2) - Discussão e Aprovação dos Relatório dos Programas e 

Projetos conveniados entre Estado e a Prefeitura, referente o mês de DEZEMBRO/2006; 3° -Discussão e 
Aprovação da Declaração de Habilitação de Gestão Plena; 4- Denuncias recebidas; 5 Entidades de 
atendimento entrando na rede, possiveis convênios; 6)-Calendários 2007;7 Ateração da Portaria 247 06 
de representatividade da Educação;8- Assuntos Gerais. Prossegue o Sr. Marcius, citando os oficios evados
Oficios enviados/recebidos; enviado oficio n° 045/06 solicitando linha telefönica para uso da Casa dos 
Conselhos, recebido oficio MP-PJC representação 09/04 = n753/06, solicitando informaies completares de 

Sr. Pa Fenner (Cre2), Sras. Elhana Cristina Hase Graciono 

denúncias reoebidas da Entidade asilar "RAIO DE SOL". Neste momento inicia também as discussões de ouras

denuncias como a reportagem no Jornal da Cidade de 25/11/06, sobre a idosa, que residindo com lixo e mutos 

animais Segundo o Departamento da Promoção Social, não cabe este atendimento, atribuindo as responsabiisdades 

à Saúde assistente soCial). Neste momento, inicia-se discussão referente as denúncias, e sugerdo quaiona junto 

ao Departamento Social, quais foram as providencias tomadas, diante desta denúncia, pois o seTvigo socai deve 

tomar conhecimento fazer as visitas para constatações, após encaminhar a noticia a quem de diresto. para posTveis 

providencias. Sugerido ainda, solicitar junto ao Conselho do Idoso, esta averiguação. Neste momento, imcxou-* a 

discussão referente nosso Edital 003/06, deliberado no mês de novembro06, em redação o cadastamentoe

possíveis encaminhamentos dos moradores de rua, que sugerido reunião com Orgãos e Departamento da Promoção

Social, que foi encaminhado junto ao Executivo, porém até o momento não.houve raspota pois asta a�o devana 

acontecer antes da temporada. Nete momento foi sugerido reiterar nosso oficio. Prosæue a reumão, com a palavra 

o Sr. Otavio, que passa a citar os Relatórios Circunstanciados, referente o mes de Dezembro2006, sugre

apresentar a referida pauta a Sra. Eliarna. Com a palavra a Sra Ehana que pasa eckraur os beneticios dos 

Programas/Projetos conveniados Estado/União - mes dezembru/2006, ocom a leiturn uanta ldoso( Centro

Social do ldoso), Recriar, Abrigo Infantil e Renda Cidad� e comenta algumas atividades e valores destes 

convenios. Ao témino, solicita dos presentes manifestaçãoe ou esclarecimentos do rekrdo asna N�o 

havendo ninguém que fez uso da palavra, foi aprovada por unanumidade Prosegue avm a palavra o Sr. Presidante 

que passa apresentar a DECLARAÇAO DO GESTOR SOCIAL, para fins de discusao e aprovaão da existència

das unidades dos CRAS ( Agenor de Campos e Vera Cruz ) bem oomo o atendimento do BPC., ekre que a 

referida Declaração faz parte dos documentos solicitados do anexo V, para Habilitação do Muncipio- Gestão 

Básica para a PLENA do Sistema Municipal de Assistência Social, inchusive jà etando em m�s todos os 

documentos solicitados para apreciação dos presentes. Passa a tazer a leitura na integra da refenda Decaração 

BPC. Após a leitura solicita dos presentes uso da palavra para suas colcades Neste momenta, nicia algumas 

sugestões da Casa dos Conselhos usar como sede a Sala de Vidra/ltapon, ugen enviar a prposta junto o 

Departamento da Promoção Social. Naão havendo ninguem que fez uso da palaNTa, firan aprovados por 

unanimidade. Prossegue o Sr. Otávio, citando as Entidades que entraram na rale vhctando insriç junto a este 

Conselhos: Comunidade Terapêutica Génesis(tratamento de dependentes åleuol e dagas) e tambem a Cas de 

Convivência D'Amore, no segmento: moradores de rua e convivenca adultos e adass sm familiares Eslarve 

que o Departamento fez a visita social junto as duas Entidaes e o Mpoto Nived parenas om a 

Prefeituralconvênios. Em seguida sugere aos presentes discussdo do Calendano das runaes Ordinanas2007. 

Após discussão foi aprovado a permanéncia do 1° dia util do mès no mesno horirio, devido aos Relatónios do 

mes. Outro assunto assunto é o racebimento da Portaria 24706 de alteraçdo de represntaivadadk 
do 
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Departamento da Educação, com a titularidade da Sra. A Sra. Liane Marques Orlandi sua suplento
Odenir de Freitas, devendo ser providenciada a pasta de posse. Em seguida, inicia-se uma disctseauncias dos membros e as ações das Câmaras Temáticas, que não apresentam suas Deliberacões ne to as 
cumprindo designações descritas em DECRET0, propõe solicitar das mesmas suas ações, incl 
calendanos. Não havendo ninguém mais que fez uso da palavra, deu por encerrada a reuni�o e manda la es 
que após lida individualmente é aprovada pelos presentes, fazendo parte ntegrantes desta a listas dos mdda3 presentes.Nada mais.
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