
CMA.S Conselho Municipal da Assistencia Social de Mongaguá 

Rua Inocêncio dos Passos. n° 86 Centro - Mongaguá 
Cep: 11730-000 

Contnto: (13) 3507-5746
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ATA DA 40" (QUATRAGÉSIMA) REUNIÃOEXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONGAGUA-CMAS 

AOS 23(vinte e tres) dias do mês de NOVEMBRO de 2012, às 9:40 (nove horas e quarenta 
minutos) nesta Cidade, na sede da Casa dos Conselhos - sito à Rua Inocêncio dos Passos, 86, 

Mongaguá/SP; realizou-se a 40(quadragésima) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SoCIAL CMAS, Presidida pela Sra. SUELI DE FATIMA S. 

GERMAN0, auxiliada por mim Sralzerte da Cruz( Casa dos Conselhos) com a presença dos 

membros: Sra. Maria Oliveira Cajé(Dir. de Saúde), Sra. Patricia A.O. Baptista (rep. Dir de 

Educação), Sr. Edson Galione( Dir. de Segurança ), Sra. Maria Lucia Barbosa e Carla 

Aparecida Mação( APAE), Sr. Raimundo Augusto da Silva( Assoc. Nova Esperança ), Sr. 
Manoel Roberto Vicenzo(Pastoral da Criança), Sr. Leury Aparecido Rodrigues(Missão 

Samambaia). Teve inicio a reunião com a palavra a Sra. Presidente que justifica esta 

convocação extraordinária afim de discussão de apenas uma pauta: 1)- Discussão e 

aprovação do PMAS-Plano Municipal de Assistência Social/2013; 2 Assuntos 

decorrentes. Prossegue a Sra. Presidente citando a necessidade de aprovação do 

PMAS/2013, para tanto ele será apresentado on-line através de data show. Antes esclarece

que o Plano é preenchido segue para a DRADS, após ele retorna para as considerações finais 

de aprovação e no mês de dezembro este Conselho será informado da revisão feito pela 

DRADS e segue para o MDS. Esclarece também que para seu preenchimento houve a 

participação dos CRAS, CREAS e, incluido todos os serviços inclusive os convênios: Casa de 

Passagem que é um convênio Municipal e APAE, convênio é Estadual, conforme aprovado

em Plenária deste Conselho. A Planilha do Orçamento, vai preenchido com dados de 2012,

elogo no inicio do ano seguinte( até março) o Programa é reaberto para complementar os 

dados do exercício 2013, conforme orçamento. Cita também como é procedidoo 

monitoramento, através da DRADS, que informa através de Parecer. Inicia-se pela 

apresentação através de data show, sendo lido na íntegra todos os tópicos, pausando para 

esclarecimentos(Proteção básica, especial, media complexidade, alta complexidade e valores

dos repasses) e o Planejamento, priorizando concurso publico, capacitação continuada e 

contratação de supervisão externa aos CRAS, CREAS e Lar Infantil. No final da leitura foi 

aberto para discussão e aprovação. Não havendo restrições dos presentes, sendo aprovado

por unanimidade. Em seguida, a Sra. Presidente solicita dos presentes uso da palavra para 

suas colocações. Não havendo ninguém que fez uso da palavra a Sra. Presidente, deu por 

encerrada a reunião 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. 

A 
SUELI DE FATIMA S.G. MOREIRRA 

Presidente 


