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ATA DA 96 (NONAGÉSIMA SEXTA)REUNIAOORDINARIA D0 CONSEL e 

DE ASSISTENCIA SOCIALDE MONGAGUA- CMAS NSELHO MUNICI 

minutos), nesta Cidade, na scdc do antigo Clube ltapoan, sito à Av. Marina, 65. Cont ro trinta e 

Rcalizou-se a Nonagésima Sexta (96") Reunião Ordinária do Conselho

CMAS, Presidida pclo Sr.Gabricl Dante secretariado pela Sra. Maria Aparccida Teixeira Ré al 

Social), com a presença dos scus membros: Sr. Paulo Fenner (Suplente-Cre2) S undo

Bergamaschi (Depros), Sra. Neli dos Santos (Prcfeitura/Finanças), Nilma Dias Gusmão (aG 

Beneficente- Nova Esperança), Sra. Rita Carmina Gonçalves (Camp), Sr.Manoel Roberto V 

(Pastoral da Criança). Sra. Liane Marqucs Orlandi (Educação). Teve inicio a reunião com a nalavo 

Presidente quc cita a pauta do dia: 1> Offcios enviados e recebidos; 2> Aprovação de Relatári 

Ao 03(Três) dia do mês de DEZEMBRO de 2007(dois mil e scte).às 9:30(nove be 

Mongaguá no Municipal de Assistêne 

Circunstanciados e Prestação de Contas/Parcial dos Programas e Projetos conveniados. entre 

Estadoe Prefeitura, referente o mês de NOVEMBRO;3)- Comissão de Fiscalização; 4-AsGt 

Gerais. Prosseguc justificando a ausência da Sra. Neuza de Abreu, por motivos pessoais; logo anós eita 
documentos cnviados e reccbidos. Recebido Oficio DRADS/BSA n°408/2007, referente convOcacão dos 

Dclegados cleitos para a rcunião preparatória para a Conferència Nacional da Assistência Social: E-mail
datado de 19/11/2007 do CRE2, refcrente à Reunião Preparatória para a Conferência Nacional da 

Assistência Social; E-mail datado de 19/11/2007 da DRADS, referente convocação para a Reunião 

preparatória para a Conferência Nacional da Assistência Social (Anexa relação de delegados)E-mail 
datado de 20/11/2007 da DRADS, referente convocação do CONSEAS para a Reunião preparatória para 
a Conferência Nacional da Assistência Social; Reccbido Oficio n° 574/2007-PJM Protocolo n° 469/2007 
do Ministério Público, solicitando informações da Clínica Terapêutica Gênese.Nesse momento inicia
discussão referentc a Comissão de Fiscalização, scndo colocado pela Sra. Ncli que a Comissão já esteve 
nesta entidade.porém não foram permitidos para entrar, impossibilitando a fiscalização.Aproveitando o 

ensejo, foi agendado para a data de 06/12/2007 que a Comissão fiscalize a referida entidade.Prossegue o 

senhor Presidente, colocando o reccbimento do E-mail, datado de 27/11/207 do CNAS, referente vagas 
de observadores da Asistência Social para participarem da Confcrência Nacional da Assisténcia Social
a realizar-se no periodo de 14 a 17 de Dczembro, em Brasilia- DF. Nesse momento a Sra Mana 
Aparecida faz a leitura na integra dos Rclatórios Circunstanciados/ mês de NOVEMBRO/2007. Idoso
(Centro Social do Idoso), Recriar, Abrigo Infantil e Renda Cidad�; infoma também que o Abrigo 
atualmente está com 25 crianças e coloca as atividades realizadas. Questiona a Sra. Lianc.quanto ao 

papcl dos monitorcs com relação às crianças abrigadas, se estão preparados para este contato.Esclarece a 

Sra. Maria Aparecida que os monitores realizarão um curso de capacitação. Prosseguindo, cita sobre a 

Renda Cidad�, e expõc que as crianças precisam ter 85% de freqüência escolar,realizando reunióes
mensais e que os responsáveis fazem cursos profissionalizantes através do Departamento de Promoçao

Social. Ressalta ainda sobre o desempenho do projcto Recriar que vem se desenvolvendo cada vez mais 
complementando diz que o cspaço abriga 450 crianças e possui oficinas de artes, passeios, reforgo
Cscolar cntre outros. Em seguida, o Sr. Presidente informa que precisa marcar o 3gHdaei fiscalização na Clinica Terapéutica Gêneses. Não havende aais ninguém que fez suso da pa 
Senhor Presidente deu por cncerrada a reunige e manda lavrar at após lida sérá aprovada p membros prescntes,conforme lista de presenoás que faz parteintegrante lesttratayNada majs 
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