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ATA DA 3º (terceira) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ. 

 

Aos trinta dias do mês de junho de 2020(dois mil e vinte), às 13horas 30min., na 

modalidade on-line pelo serviço de conferência remota Zoom, reuniram-se os 

membros deste conselho. Estando presentes os REPRESENTANTES 

GOVERNAMENTAIS: Nivaldo de Souza Santos Júnior – DAS, Celma Gazoli 

Bergamaschi – DAS, Mônica Melo Gomes da Costa – Fundo Social, Leandra do 

Carmo Costa – DEM, os REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL: Aires Furtado 

Brum Neto – APAE, Maria Aparecida Nieblas Cuculo – Ass. São Vicente de Paulo, 

Rosangela Aparecida Assorino – Ass. de Capoeira Mistura de Raça, Márcia Valéria 

Santana – Pastoral da Criança, Ana Lucia da Conceição Gordo – Ass. Amor é Vida. O 

Presidente deu início à reunião saudando a todos e apresentando a seguinte pauta: 

Leitura e aprovação da ATA da reunião ordinária VI; 1º Expedientes enviados 

e recebidos: Expedientes enviados: Ofício 016/2020, referente ao 

encaminhamento da Resolução 12 para a DAS, Ofício 017/2020, referente a 

devolutiva do ofício nº 095/2020 - DAS; Ofício 018/2020, sobre o 

encaminhamento do parecer da comissão de finanças para APAE; Circular sobre a 

inscrição e renovação de inscrição de Organizações e Entidades, Serviços, 

Programas, Projetos e Benefícios Socioassistenciais no CMAS, Of. 019/2020 para o 

Gabinete, sobre sugestão de chamamento público. Expedientes recebidos: 

Orientações e Sugestões a respeito do plano de Contingenciamento da Assistência 

Social e recomendações do FORTSUAS Baixada Santista; Ofício nº 095/2020 da 

DAS; of. 14/2020 da Ass. Amor é Vida, Of. 080/2020 da APAE. 2º Deliberação 

referente às cestas de alimento do Programa Alimento Solidário; 3ºDevolutiva da 

Palestra: Elaboração de Projetos Sociais e Captação de Recursos; 4º Assuntos 

decorrentes: Moção de agradecimento da conselheira Cida Cuculo e solicitar 

aos/as conselheiros/as que participaram das reuniões on-line, que compareçam, 

assim que puderem, à Casa dos Conselhos para assinarem as listas de presença das 

ATAs IV, V e VI. A Ata VI da reunião ordinária foi lida e aprovada pelo colegiado, 

assim como os expedientes enviados e recebidos foram lidos e explicados para o 

conhecimento de todos. Referente a of. 080/2020 da APAE, solicitando maior 

prazo para entrega da prestação de contas, a comissão de finanças deferiu, 

conjuntamente com o representante da APAE, o prazo até o dia 03 (três) de julho 

de 2020 para entrega das prestações de contas que faltam. Sobre o item 2 da pauta, 

a sra. Mônica Melo Gomes fez uso da palavra para recapitular sobre os critérios 

utilizados para o repasse das cestas de alimento do Programa Alimento Solidário, 

assim como comunicou que o Município ainda não recebeu a segunda remessa de 
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cestas, nem o Governo Estadual, através da Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Social (SEDS), enviou devolutiva sobre o oficio enviado pela DAS 

de Mongaguá alusivo as cestas remanescentes. Sendo assim a sra. Mônica propôs o 

redirecionamento das 566 cestas de alimentos remanescentes para as famílias que 

possuem o mesmo perfil determinado pelo Governo Estadual, com exceção das 

famílias que não possuem cadastro único, pois algumas famílias entraram em 

situação de vulnerabilidade socioeconômico e insegurança alimentar neste período 

de pandemia da COVID – 19, por isso só vieram necessitar de inclusão no cadastro 

único em programas de transferência de renda, devido a este contexto, entretanto 

essas famílias serão avaliadas pelas equipes técnicas dos equipamentos de 

Assistência Social municipal quanto a sua real necessidade do auxílio, vale destacar 

que os novos cadastros no cadastro único foram suspensos devido a pandemia. A 

sra. Mônica também noticiou que enviará relatório a SEDS do referido programa 

no dia de hoje, conjuntamente com a dilação de prazos formulada por unanimidade 

pelos Secretários/as e Diretores/as de Assistência Social da Baixada Santista. A 

proposta também leva em consideração os alimentos que podem vencer a validade 

caso não sejam utilizados. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo 

colegiado. Sobre o item 3 da pauta, o presidente agradeceu a Lúcia Gordo pelo 

empenho em intermediar a participação do Jonatan Oliveira (Conselheiro do 

CONDECA e criador do “Terceiro Setor em Movimento”), como palestrante do 

momento on-line na plataforma google meet, sobre Elaboração de Projetos e 

Captação de Recursos. Esta palestra aconteceu no dia 16 de junho de 2020, com 19 

participantes. Por fim a conselheira Maria Aparecida Nieblas Cuculo fez uso da 

palavra para agradecer a iniciativa da Evelyn (funcionária da APAE), em realizar 

doações de cestas básicas aos Vicentinos para distribuição ao seu público, 

arrecadadas em seu aniversário, bem como o presidente solicitou que, assim que 

possível, os/as conselheiros/as dirijam-se a Casa dos Conselhos para assinarem as 

ATAs das reuniões ordinárias nº IV, V, VI e a ATA III da reunião extraordinária, 

como também comunicou que sairá de férias durante o mês de Julho, assumindo 

durante esse período o Vice-Presidente, o sr. Aires Furtado Brum Neto. Sem mais, 

lavra a ata que após lida e aprovada, segue assinada por mim. Com adendo a lista 

de presença. 

NIVALDO DE SOUZA SANTOS JÚNIOR 

Presidente do CMAS 2019-2021 

Adendo lista de presença 
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