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ATA DA 3 (TRIGÉSIMA NONA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELH 
MUNICIPAL DA ASSISTENCIASOCIAL DE MONGAGUA -CMAS 

AOS 23(vinte e tres) dias do mês de outubro de 2012, às 9:35 (nove horas e trinta e Cinco 

minutos) nesta Cidade, na sede da Casa dos Conselhos sito à Rua Inocêncio dos Passos, 8b, 

Mongaguá/SP; realizou-se a 39(trigésima nona) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO

MUNICIPAL DA ASSISTÈNCIA SOCIAL - CMAS, Presidida pela Sra. SUELI DE FATIMA S. 

GERMANO, secretariada por mim Sra Izerte da Cruz( Casa dos Conselhos) com a presença dos 

Andreia K.F de Souza( rep. Dir de Educação), Sra. Maria Lucia Barbosa e Carla 

Aparecida Mação( APAE), Sr. Marcelo Galvão ( rep. Cultura ), Sra. Maria Oliveira Cajé(Dir. de 

Saude), Sr. Edson Gallione( Dir. de Segurança), Sr. Vagner Pereira de Souza( Shalon), Sr. 

Raimundo Augusto da Silva( Assoc. Nova Esperança ), Sr. Marcos Cesar Santana (Missão 

Samambaia). Teve início a reuniäão com a palavra a Sra. Presidente que justifica a ausência da 

Sra. Ana Paula de Souza( Assoc. Sete Montanhas) e Sra. Valéria Pina de Carvalho(FSSM), por 

motivos de compromisso assumidos e de saúde. Em seguida, justifica esta convocação 

extraordinária, conforme chamada Publica em Edital n9003/12-CMAS, considerando que não 

membros:

houve propostas de Organização no segmento CASA DE PASSAGEM, para pré-seleção de 

subvenção. Sendo que expirou o prazo de convênio firmado anteriormente documento 

recebido da entidade solicitando a renovação de convênio. Diante disso esta reunião só irá 

pautar: 1- Discussão e aprovação da RENOVAÇÃO de convênio Projeto CASA DE PASSAGEM

com a executora Centro de Reabilitação Social de Vidas-Missão Samambaia / 12 meses no 

valor mensal de R$5.000,00(cinco mil reais); 2)- Assuntos decorrentes. Prossegue a Sra. 

Presidente citando que houve uma solicitação do Jurídico para providencias em relação ao 

Processo conforme cita a CI 86/12 que já foi providenciado e encaminhado. Cita que o convênio 

expirou em 21/10/12, sendo que feito a chamada pública. Porem não houve nenhuma entidadee

que pleiteou. Visto que Entidade Centro de Reabilitação Social de Vidas - Missão Samambaia

Projeto: CASA DE PASSAGEM já vinha executando o Projeto e vem cumprindo os requisitos. 

Propoe discussão e aprovação da RENOVAÇÃO, com o repasse mensal no valor 

R$5.000,00(cinco mil reais). Inclusive a Entidade pleiteou um aumento, porem esclarecido que 

no momento não há como atender, pois é necessário constar em nosso orçamento. Esclarece

que o Projeto só atende a população de rua através dos encaminhamentos do CREAS, os 

atendidos permanecem de 3 a 4 dias, após é encaminhado para a Cidade origem, pela própria

Entidade. Quando o atendido permanece na Casa para tratamento da dependência química, 

fica a cargo o tratamento pela Entidade. Visto que este segmento é da saúde. Lembra que 

houve matéria na TV, e não ficou claro que o repasse é apenas para Casa de Passagem e não 

tratamento, como conotou. Neste momento ao representante da Entidade Sr. Marcos, cita 

as despesas da casa. Sendo esclarecido que parte das despesas citadas são matemáticas. 

Inclusive, está havendo um estudo pela CONDESB, para que este atendimento seja 

regionalizado, vem sendo feito cadastro de todos os moradores de rua, com toda uma 

proposta. Neste momento, lembra a Sra. Lucla que a Entidade APAE também tem suas 

dificuldades, mas busca outras formas de soluções. Após discussões a Sra. Presidente solicita



oS presentes aprovação. N�o havendo ninguém que se opós ficando aprovado por 

unanimidade. A Presidente solicita dos oresentes aprovacão para adiantar a data da reuniao 

Oranaria do mês de novembro para a data de 19/11/12, pois deve ser apresentado o Plano,

Om ddta para inclusão no sistema. Não havendo restrições todos concordam. Nao havendo

uros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra a Sra. Presidente deu por encerrada 3 

Teuniao e, manda lavrar a ata, que após lida e aprovada vai assinada pela MESA DIRETORA presente

Constando como adendo a lista dos membros presentes. Nada mais.

SUELI DE FATIMA S.G. MOREIRA 

Presidente 

ADENDO: Lista com assinaturas dos presentes 

Auxiliando/CASA DOS CONSELHOS 


