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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL

ATA DA 117 (CENTÉSIMA DÉCIMA SETIMA) REUNIÄ0 ORDINÁRIA DO CONSELHOMUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA-CMAS 

Aos 9 (nove) dias do mês de NOVEMBRO de 2009, às 9:00 (nove horas), nesta Cidade, na sede deste Conselho, sito à Av. Marina 65, Centro, Mongaguá/SP. Realizou-se a 117 (centésima décima sétima) Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social 
CMAS, com a presença dos membros titulares e suplentes representantes da sociedade civil e 
governamental: Sr. Raimundo A. da Silva (Ass. Nova Esperança), Sr. Anízio Pereira de 
Santana Neto (Diretoria de Saúde), Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), Sra. 
Rose Neide Magalhães de Mendonça (Fundo Social de Solidariedade), Sr. Raimundo de 
Souza Gomes (Dir. Semutran), Sra. Sueli Germano Moreira (APAE), Sr. Sérgio de lima 
Gomes (Educação), Sr Ana Paula de Souza (Assoc. Sete Montanhas), Sr Paulo Fenner 
(CRE2) Sr. Vagner Pereira de Souza (Com. Agape Shalon), Sr Lilian Soledad da Silva (Sec.Exec. Casa dos Conselhos). Dando início a reunião com a palavra a Sra. Presidenta que agradece a presença de todos, e prossegue com a leitura da pauta: 1) Aprovação de vagas para contratação de Orientadora por processo seletivo. 2) Comunicar Drad's sobre 
capacitação Seav's. 3) Oficios enviados e recebidos. Assuntos Decorrentes. Inicia-se a 
primeira parte da Reunião secretariando-a Sr Lilian que agradece a presença de todos e 
continua explicando que a ATA da ultima reunião não está pronta e corrigida pela demanda 
de projetos e trabalho acumulado e avisa que todos os documentos ser�o entregues na reuni�o 
final de dezembro. Informa que o Pro Jovem foi aprovado aumento de vagas para 
contratação de mais uma orientadora para ser contratada por processo seletivo. Rose pede 
para que seja feito oficio para Fundação Casa para capacitar as Prefeituras. Sr. Raimundo
relata capacitação para aspectos Juridicos e Gerais e avisar Drad's sobre capacitação Seav's. 
Oficio recebido de renuncia da Associação Aratu do CMAS e CMDCA, planejamento se 
reunirá no dia 17 de novembro de 2009 as 14:00 hs para escolha de outra Sociedade Civil. 
Oficio MDS recebidoe lido por Sr Sueli Germano, a mesma entrega Oficio de pedido mensal 
das prestações de contas do FMAS onde é aprovado por todos do Conselho. SP Rose solicita
fazer oficio para Gestora do Fundo Sr Teresa Cristina e ao Sr. Prefeito para recebimento da 
prestação de contas. Oficio a contabilidade para oficializar gestora do FMAS. Com a palavra
Sr. Salim que apresenta resposta a Oficio do Sr. Raimundo e explica sobre licitação de pregão
de empresas estruturadas e pesquisa de campo de empresas cadastradas para licitações. Pedir

convocação de um responsável sobre licitação para explicar processo de licitação. Sr Rose 
avisasobre capacitação sobre abrigamento na cidade de Itariri no dia 11de novembro de 2009 
Nao havendo outros assuntos e ninguém mais que fez uso da palavra, deu por encerrada a 

reunido e manda lavrar a ATA, que após lida vai assinada pela Mesa Diretora, com adendoa 
lista dos Presentes. Nada mais.
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