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CONSF ATA DA 84 (OCTUAGÉSIMA QUARTA) REUNIÁ0 ORDINÁRIA DO CO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DE MONGAGUA- CMAS 

Ao 1(primeiro) dia do mês de DEZEMBRO de 2006, às nove horas e quarenta minutos(9 40 no 
sede codida deste Conselho, sito à Av. Marina, 65 - Itapoan, Mongaguá. SP; realizou-sea Octuagésidade,n 

Raunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Mongaguá-CMAS, Presidida nela84 
Marcius Goulardins e secretaniada por Elvira Cid Reggiani, com a presença dos membros: - Sr Palavio 

Assoc 
Abre 

Rose Neide M. Mendonça (Cre2), Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso( Depros), Sra. Ana Paula de Saner 
Beneficencia 7 Montanhas), Sr. Manoel Roberto Vicenzo(Pastoral da Criança), Sr. Sr. Ailton d 

Comunidade Terap. Shaloon), Sra. Rita Carmina Gonçalves (CAMP), Sra. Neli dos Santos( Den 
Contabilidade). Teve início a reunião com a palavra o Sr. Otavio Marcius, que cita a leitura individual 4 
anterior, e os esclarecimentos 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 Relatórios dos ProorA 

Projetos conveniados entre Estado e a Prefeitura, referente o mês de NOVEMBRO/2006; 3° - Trabalh 
das Comissões Temáticas/Fisca lização; 4)-Discussão e Aprovação de do Termo de Habilitação de Transiä 
de Gestão INICIAL para PLENA; 5)- Denuncias recebidas; 6)- Assuntos Gerais. Prossegue o Sr. Marcs 
citando os oficios enviados: Oficios enviados/recebidos; Recebido Oficio n°MDS/CNAS/PRICP n° 25/06 
informando a criação do Grupo de suporte(GT) aos Conselhos, recebidos também do mesmo Orgão oficio 026/06. 

com anexo a Resoluç�o 212/06-"Beneficios Eventuais", recebido do PJC oficio 693/06, reiterando oficio S0206
referente a visita social junto a residência da sra. Mana Rosa Gomes. Esclarece o Sr. Presidente que a referida
solicitação foi encaminhada junto ao Depto. Promoção Social, e já reiterado esta solicitação através do nosso oficio
044 a/06 c até o momento não houve resposta. Também recebido do PJCMP, oficio 604/06 solicitando visita 
social junto a residência da Sra. Maria Nahime Guimaråes. Tendo o Departamento respondido e já providenciado
reposta junto ao Ministério Público-através da Circular com anexo o RELATORIO SOCIAL. Cita a Sra. Eliana
que vem recebendo denuncias constante de Abrigos(Azilar e etc)., que cabe a Comisão Técnica Fiscalizar. 
Quanto as denúncias de maus tratos de ocorrência domiciliar, cabe ao Departamento Promoção Social, através do 

Parecer Técnico)
ao Orgão competente para tomar providencias cabíveis. Sendo que, vem ocorrendo algumas denúncias constantes

do Abrigo RAIO DE SOL, e segundo as denúncias os fatos ocorrem no período da noite, onde se toma dihcil as 

averiguações de constatações. E, que a Comissão Técnica, e inclusive a Técnica do CRAS., em visitas "in-loco, 
não constatam irregularidades, mas segundo informações a responsável pelo Abrigo, é infomada antes das vista 

Sugere estes esclarecimento junto ao Gestor Social. Neste momento, cita a Sra. Elvira, que as Entidades devem 
vagas gratuitas garantidas por Lei. Prossegue o Senhor Presidente citando o envio de oficio n° 04200 a0 

Executivo, com anexo oficio reccebido 42/06-Educação, solicitando alteração de representatividade destacae 
Enviado oficio n° 044/06 com anexo nosso Edital/Resolução-003/06-CMAS, ao Sr. Prefeito, contome diseu
anterior, solicitando reunião com representantes de alguns Orgãos competentes, para providencias,de 
aumento de Moradores de Rua/Migrante, já sugeido em reunião anterior, realização de cadastro e conheaer u 

atendimento as visitas de averiguação, por envolver situações sócio-familias e, após encaminha

oferecer 

esta realidade e possiveis encaminhamentos c também colocado a situação dos "lanclinhas", (concentra 
bairro de Agenor de Campos), lembrando quea maioria s�o adultos, explorando turistas. Prosseguc o Senhor

Presidente que sugere agendar uma reunião com Orgãos competentes. Outro assunto, que a imslalaya 
desta 

Comissäo do Bolsa Familia-definitiva, pois que cabe ao Departamento Gestor Social e diante da 1aia 

regulamentaçãofoi providenciado algumas minutas para o Departamento da Promoção, mstalar a E 
do 

Bolsa Familia, bem como o Peti, porem sté o momento o Departamento, não manifestou estas providencus, nio0 
Seguida, cita a necessidade do término das visitas técnicas de Fiscalização, pois alguns proliss Cntregaram seus Pareceres, para dar como encerrada as agendas para realização dos encaminnain 

Orgãos competentes( Fórum, MP, Drads e etc.). Outro assunto, da pauta a necessidade de unscu
dos Kelató rios Círcunstanciados, referente aos convênios Estado/Unlão - mês novembro/zu a Dauta
ausencia da Técnica responsável, solicitando o uso da palavra a Sra. Eliana Cristina, pard Com a palavra a Sra. Eliana que passa a citar os Programas e Projetos conveniados co Prefeitura/Departamento da Promoção Social, com a leitura sucinta: Idoso( Centro SOca Abrigo Infantil e Renda Cidad� e comenta algumas atividades que foram realizadas nos 

vação 
unte da 

União Proponente 

Social do ldoso),Recriar,

os e o namero
dos 
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Programas que vem sendo atendidos e valores destes convênios. Ao término, solicita dos presentes manie 
ou esclarecimentos do referido asunto. Não havendo ninguém que fez uso da palavra, foi aprvB P 
unanimidade. Prossegue com a palavra o Sr. Presidente que cita a solicitação do Departamento da r 
Social, atravésde requerimento/Especial/2006, que solicitação a pauta de discussão e aprovação da Habiitaa0 
Transkão-de Gestão Básiea para a PLENA do Sistema Municipal de Assistência Soclal, inchus1ve tendo qu 
providenciar respostas e documentos solicitados do anexo V., passa a citar os beneficios do Muncipio eo 
Processo desta instalação. Após, solicita esclarecimentos desta pauta, solicita dos prescntes uso da palavra pard 

esclarecimentos elou colocações. Neste momento, pede a palavra o Sr. Ailton de Abreu, que faz os agradecimentos
ao Departamento da Promoção Social em contribuir nos auxílios junto às Entidades Sociais e ainda, para mais este 
avanço. Sugen1ndo uma "Moção de Aplauso" a este Departamento. Sendo acatado pelos presentes. Nao naved

manifestação ao contrária foi APROVADA por unanimidade esta transição merecedora de Gestão. ProsSegue a 
reunião com a palavra o Senhor Presidente, que solicita dos presentes uso da palavra para suas colocações e ou 

esclarecimentos. Neste momento cita a Sra. Rose Neide, que disponibiliza cópia da TCU-Trbunal de Contas da 
União Acórdão n° 700, para manter junto a Casa dos Conselhos. Não havendo mais ninguém que ez uso d4 

palavra o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião e manda lavrar a ata, que após lida individualmenie c 

aprovada pelos presentes, fzendo parte integrantes desta a listas dos membros presentes. Nada mais. 

EXECUTIVA 

OTAVIO MARCIUS GOULARDINS 
Presidente 

ELVIRA CID REGGIANI

1 Secretária 

ANEXO: Lista dos membros presentes 


