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cONsELHO MUNIIPAL DE ASSISTÊNCIA SoCIAL

ATADA 120 (centésimavigésima)REUNIÃO ORDINÁRIADO CONSELHOMUNICIPAL
DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ -CMAS 

Aos 06 (seis) dias do mês de JANEIRO de 2010, às nove horas (9:00h), nesta Cidade, na sede da 
Casa dos Conselhos sito à Rua Inocêncio dos Passos, 86, Mongaguá/SP; realizou-se a 120 
(centésima vigésima) Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL -CMAS, Presidida por Sr. Rose Neide M Mendonça e auxiliada por Elizeth Ribeiro de

Lima Fortes (Assist.Casa dos Conselhos). Com a presença dos membros: SP Eliana Cristina H 

Gracioso, Diretoria de Assistência Social, (DAS), Maria Lúcia Barbosa da Silva (APAE), Dr 

Renata Louzada de Lima (Assessora Jurídico DAS), Sr.Vagner P. Souza (Comunidade 

Terapêutica Agape Shallon), Sra Ana Paula de Souza (Associação Sete Montanhas), Sr. Raimundo

Augusto da Silva. (Associação Beneficente Nova Esperança), Sr° Manoel Roberto Vincenzo

(Pastoral da Criança), Sr. Paulo Fenner (CRE2). Comissão Técnica de Fiscalização: Sr. Eduardo A 

Gouvêa Júnior, (Centro de saúde) Engenheiro Sr. Edno Tamagnini (Prefeitura Municipal). Teve 

início a reunião com a palavra a Sr. Rose Neide, que agradece a presença de todos. Após cita a 

pauta do dia: 1) - Documentos e oficios enviados e recebidos; 2)-Discussão e Aprovação dos 

Relatórios Circunstanciado dos Convênios Estado/União, referente o mês de Dezembro/2009; 

3-)-Apresentação dos Relatórios da Comissão de Fiscalização - 4)- Exposição dos trabalhos 

ICS-Cadastro Unico - Bolsa Famiília -5)- Resolução n°105 de 03/12/09, referente as 

deliberações da VI Conferência Nacional de Assistência Social - IGD; 6)-Apresentação do 

Relatório de Atividades de 2009; 7)- Calendário/2010, 8)-Assuntos decorrentes. Prosseguea 

Sr. Rose, lendo o Oficio enviado n° 062/09, com anexo a frequencia/2009 aos membros tendo 

algumas substituições devido às faltas( Dir. de Cultura ) e também por motivos de transferências de 

Diretorias e outros motivos ( Saúde Sra. Alvina, Dir. Jurídica pelo Dr. Gabriel, Cre2 e Assoc. 

Comunitária Aratu ), conforme nosso regimento interno. Enviado Oficio 063/09 ao Sr. Prefeito com 

cópia ao Dir de Contabilidade - com anexo da coordenadora da Câmara de Finanças- Coordenadora

- Sra. Sueli. Esclarece a necessidade, diante de atrasos da entrega do Relatório de Prestação de 

Contas junto a Plenária deste Conselho. 

MDS/DEMONSTRATIVOS DE PAGAMENTO das transferências para manutenç�o dos Serviços 

de Ação Continuada/outubro/09. Outro recebimento é a RESOLUÇAO 105/09 que Publica as 

Deliberações da Conferencia Nacional fazendo a distribuição de cópias a todos os membros. 

Expoe materiais e distribui da referida Conferencia a qual esteve presente. Prossegue a pauta coma 

discussão e aprovação dos RELATORIOS CIRCUNSTANCIADO DOS CONVENIOS, mês 

DEZEMBRO/2009. Solicita da Sra. Eliana esta exposição. Com a palavra a Sra. Eliana, que inicia 

citando os Relatórios dos Projetos e também o Relatório Financeiro, apresentando o Extrato de 

forma sucinta pausando para esclarecimentos. Ao Final Coloca em Discussão e aprovação. Não 

havendo restrições por parte dos presentes ficando assim aprovado por unanimidade. Em seguida

cita o RELATORIO DAS ATIVIDADES ANO/2009, inclusive também das CÂMARAS

TEMATICAS - Fiscalização que sugere que seja feita a exposição pela Sra. Eliana, Assessoria 

Jurídica às Entidades pela Dra. Renata, Finanças-Sra. Sueli, Planejamento por mim. Iniciando pela 

EXposição das atividades desenvolvidas/Relatório Anual - com a leitura sucinta da Minuta. Ao fina 

Cita o recebimento Of+cio Circular n°O12/09-
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um balançodas alividadesonn ewlarecimentos das açies. embra tambémque este ano haverá

o 2 Encontro das Entidades, prevista para o mès de março/2010, Neste momento, a Sra. Lucia 

questiona o número de Entidades preventes no l" Encontro e se todas estão inscrítas junto a este 

Conselho. Eclarece a Sra. Roe que cabe ao Conselho auxiliar estas Etidades, com apoio de 

convenios e outras necessidades. Inclusive sugerindo divulgação do Calendário anual das reunióes 

s Entidades para que estas participem. E ainda, informar as Entidades das açes deste Conselho. 

Neste momento, a Dra. Renata coloca que foi entregue o Relatório dos atendimentos por parte de 

Assesoria Jurídica ás ONG's, porem nem todas segue orientaçöes e retornam com todos os 

procedimentos realizados para encaminhamento de inscríções, Complementa e solicita a Sra. Rose 
da necessidade da APAE- encamínhar ínformações de cadastro com informações n° de funcionários,

cargos e horas trabalhadas. Lembra ainda, ínformar a Sra. Sueli-Apae a Senha do CAD/SUAS, para 

que a mesma mantenha informada, Em seguida, passa a citar as realizações do ICS-Bolsa Família,
distribuindo também de cópía ao% presentes do Cadastro respondido on-line. Fazendo um breve
rclato das ativídades de Fiscalízação das Condicíonalidades. Ao fínal sugere que a Sra. Eliana 

aprescnte o Relatório de realizaçoes da Câmara de Fiscalização. Prossegue com a palavra a Sra. 

Eliana com a leitura do Relatórío/2009-Fiscalização ao final, esclarece algumas realízações

importantes: reuníão junto ao MP., e outras ações em especial do ONG-D'Amore. Complementa a 

Sra. Rose da importáncia dos Técnicos visitar e emitir relatório da situação encontrada sendo
essencial o atendimento das Entidades junto a população. E ainda, citar em Relatório quantos visitas 
foram realizados e emítir documento a ONG' citando as irregularidades determinando prazos.
Sendo importante a partícípaçao da Saúde nas realizações do CMAS., 

responsável da saúde para participar de nossas reuniðes, Outra necessidade de oficializaro COREN, 
para indicar novo(a) representante da Camara de Fiscalização, em substituição a sra. Mariángela. 
Fax uso da palavra o Sr. Edno Tamagniní - que esclarece as dificuldades que a Comissão de 

Fiscalizaão vem encontrando na adequação dos Abrigos, pois todos existem irregularidade, cita 
reuníão da Vigíläncía sanitáría na cidade de Santos como exemplo que dentre 60 Entidades, apenas 
uma possui Alvará. Neste momento, foi sugerido também visitas do PSF/Saude, junto aos Abrigos.
Prossegue a Sra. Rose, solicitando dos membros da Comissão de Planejamento reunir-se para 
adequar a Lei Municipal e já sugere incluiruma cadeira da Assessoria da Juventude. Solicita dos 
presentes discussão da data do Calendário Anual Ordinário/2010, sendo que foi proposta pela sra. 
Eliana a realízação no 5° dia útil. Solicitando dos presentes aprovação. N�o havendo restrições 
ficando assm aprovado o a realização no 5° dia útil no mesmo horário. Porem faz a distribuição do 
Calendário do 3° dia, Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra a Sra. 
Presidente, encerra a reuníão e manda lavrar a ata que após lida vai assinada pela Mesa Diretora
Dirigente, com adendo a lista dos presentes. Nada mais. 

sugere convite ao 

Rarnpe RNDONCAROSEKEIDE M MENDONCA 
Presidenta 

rowTESEL 
Auxiliando-CASA DOS CONSELHOS 

Adendo: Lista com assinaturas dos presentes 


