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Ao 
01(PRIMEIRO) dia do mês de NoVEMBRO de 2012, às 9:40(nove horas e quarenta minidat 

Cidade, na sede da Casa dos Conselhos 
- sito à Rua Inocéncio dos Passos, 86, Mongaguá/sp r 

a 147 (centésima quadragésima sétima) REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPA 

ASSISTENCIASOCIAL -CMAS, Presidida pela Presidente Sra. SUELIS. GERMANO MOREIRAe auilia. 

Sra. lzerte da Cruz ( Casa dos Conselhos) com a presença dos membros: Sra. Maria Oliveira Cajél Dir 

de Saude), Sra. Andrea K de Souza( Dir. Educação ), Sr Edson Gallione( Dir de Seguranca), Sra 

Cristina F. Simões (Dir. de Cultura ), Sra. Lucia Barbosa da Siva(Apae ), Sr. Vagner Pereira de So 

Shalon), Sra. Ana Paula de Souza(Assoc. Sete Montanhas), Sr. Marcos Cesar Santana (Missão 

reunião com a palavra a Sra. Sueli que solicita dos membros a leitura 

nesta 

DA 

and a 

Silvia

Samambaia). Teve início

individual da ata anterior, que após a leitura os membros, solicitam esclarecimentos e sua aprovacão 

Em seguida justifica a transferência desta reunido conforme disScutida em reunião anterior. Após cita a 

pauta do dia: 1) Oficios e Documentos enviados e recebidos; 2 Preenchimento do Cene 

Suas/Entidades/Plano Municipal; 3-) Discussão e Aprovação do preenchimento do formulário do 

Censo Suas Conselhos/ Plano Municipal; 4- Discussão e Aprovação da utilização dos Recursos do 

IGD/SUAS para aquisição de equipamento de monitoramento para o ABRIGO; 5-Assunmtos

decorrentes. Prossegue citando o recebimento das Circulares do MDS de nas. 49,50, 52 e 53/12, 

Referente os demonstrativos de pagamento de Transferência de Recursos, enviado também a Circular 

Interna-Cl, junto ao Gabinete solicitando agilizar adequações de Lei Municipal/CMAS e COMSEA, de 

acordo com os novos critérios e ainda a Circular Interna com anexos documento de aprovação deste 

Conselhos da Renovação de convênio do Projeto Casa de Passagem/Missäão Samambaia. Em seguida 

cita a pauta 2)- Discussão e Aprovação do preenchimento do formulário Censo Suas-Entidades/Plano 

Municipal; Prossegue citando o convênio firmado do Estado com a executora APAE, para atender

adultos acima de 30 anos com oficinas. E outro é Municipal para atender Moradores de Rua com o 

Projeto Casa de Passagem com a executora Centro de Reabilitação de Vidas/Missão Samambaia,

conforme discutido e aprovado em reunião anterior. Explica que este assunto vem sendo discutido no 

CONDESB para lançar um Programa intermunicipal, para este atendimento terá capacitação. Inclusive 

foi sugerido um albergue regional. Porém, este assunto está pendente. Em um dos encontros, foi 

apresentado o modelo que São Paulo vem desenvolvendo. Cita a dinâmica dos moradores de rua que 

são detectados e suas particularidades. Ao final da explanação a Sra. Presidente solicita dos presentes

esclarecimentos e aprovação. Não havendo manifestações sendo aprovado. Prossegue citando a pauta 

3 Discussão e Aprovação do preenchimento do formulário do Censo Suas-Conselho/Plano

Municipal; A Sra. Presidente faz a leitura na Integra do formulário, pausando para esclarecimentose 

respostas junto aos membros. Ao final foi perguntado se os presentes gostariam de fazer suas 

colocaçöes e ou esclarecimentos. Não havendo dúvidas e ninguém fez uso da palavra, foi aprovado por 

unanimidade. Em seguida já convoca os presentes para Reunião Extraordinária para aprovação do Plano 

Municipal de Assistência Social/PMAS, que será apresentado em data show, sugerindo a data de 

23/11/12, às 9:00 horas. Prossegue a Sra. Presidente citando a necessidade de discussão e aprovação da 

utilzação dos Recursos do IGD/SUAS, para aquisição de equipamento de monitoramentoláudio/video) 

para implementar o AbrigoP rovisório, conforme solicitado através de discussão da Plenania

CMDCA Oficio recebido CMDCA n® 028/12 anexo Deliberação CMDCA 007/12, que apresentou esta 
necessidade considerando a justificativa em resposta ao Processo Secretaria Executiva. Diante

exposto solicita dos presentes discussão e aprovação. Não havendo ninguém que manirestd 
contrario. Ficando assim aprovado. Não havendo outros assuntos e ningu mais fez uso da palav a 

ao 

Sra. Presidente deu por encerrada a reuniäo que manda lavrar a ata que após lida e aprovdue 
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- Mongaguá

Contsto: (13) 3507-3746 cONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

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 


