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ATA DA 10 (centésima décima) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA -CMAS

Aos 04 (quatro) dias do mès de MARÇO de 2009, às nove horas e trinta minutos (9:30 h), 
nesta Cidade, na sede cedida da Diretoria de Assistência Social DAS, sito à Av. Marina,
65, Mongaguá SP: realizou-se a 110" (centegésima décima) Reunião Ordinária do 
cONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÉNCIÀ SOCIAL - CMAs. Presidida pela o 
Sr.Gabriel Dante (Soc. Civil. CCM). e secretariada pela Sra. Rose Neide M. Magalhães 
(Fundo Social de Soledariedade), com a presença dos membros: Sr Eliana Cristina Hase 
Gracioso (Coordenadora de Projetos - DAS), Dr Renata Louzada de Lima (Assessora 

Juridica -DAS), St.Anisio Santana (Depart. de Saúde). Sr.Edilson José dos Santos (Diretor 
do Semutran). SP Jane Borges dos Santos( Diretoria de Cultura), Sr.Marcelo Ronaldo 
Cadenazzi Galvão (Diretoria de Cultura), Sr Lilian Soledad da Silva (Soc.Civil. Oscip-
Cre2). Se Ana Paula de Souza( Soc. Civil Sete Montanhas), Sr.Vagner P. Souza
(Comunidade Terap.Agape Shallon), Sr Rita Carmina Gonçalves (Soc. Civil CAMP), 
Sr.Raimundo Augusto da Silva ( Assoc. Benif. de Nova Esperança), Sr°Manuel Roberto
Vincenzo (Pastoral da Criança). SP Maria Divina Sales (suplente),Sr Sueli (Representante da 
APAE). SP Lucia Barbosa da Silva (APAE-suplente), Sr Neli dos Santos (Depart. de Finanças). 
Teve inícioa reunião com a palavrao Sr. Gabriel, que agradece a presença de todos. Em seguida, 
faz leitura sintética da Ata anterior, colocando em aprovação. Não havendo restrições foi aprovada 
pelos membros presentes. Após cita a pauta do dia: 1) - Documentos e ofícios enviados e 

recebidos; 2)- Diseussão e Aprovação dos Relatórios e Prestação de contas/parcial dos 
Programas e Projetos conveniados entre Estado e Prefeitura, referente ao mês de 
FEVEREIRO/2009; 3)- Discussão e aprovação da continuidade de Gestão Básica; 4) 
Instalação das Câmaras Temáticas (Fiscalização, Eventos, Finanças e Planejamento); 5- I 
seminário das Entidades do Municipio; 6)-Seminário ADS., 7)- Pleito Eleitoral da Sociedade 
Civil-2009-2012; 6)- Assuntos Gerais. Prossegue o Sr. Gabriel, colocando a necessidade de 
discussão e aprovação dos Relatórios referentes ao mês de fevereiro, que passa a palavra à Sra. 
Eliana para suas colocações. Com a palavra a Sra. Eliana, que inicia citando os Programas e 

Projetos que atendem crianças e adolescentes, idosos, famílias através dos Programas citando 
metas quantitativas e os co-financiamentos de todas as esferas. Ao término foi aberto a palavra as 
presentes para suas colocações. Não havendo ninguém que fez uso da palavra, sendo aprovado or 
unanimidade. Prossegue o Sr. Presidente, citando oficios enviados e recebidos: Oficio Cirgfiar
DAS-028/09, com leitura na íntegra, referente a proposta da Assistência Social. continuar em gstão
Básica. Diante desta solicitação sugere a palavra a representante desta Diretoria para 
esclarecimentos referentes ao assunto. Com a palavra a Sra. Rose que passa esclarer esta 
necessidade, diante da nova Administração, afim de que se tenha um diagnóstico mais efhvo dos 
serviços que deverão ser ofertados pelo Municipio, de acordo com a capacidade de arroådação e 
execução orçamentária e, mudança do cenário econômico nacional e mundial. Conclui formando
que, ao mudar o nível de gestão, não apenas aumentará os recursos, mas tambéyaumentará 
substancialmente a contrapartida do Município, concluindo que nesse momento é ma importante 
garantir o financiamento dos serviços ofertados e permanecer na Gestão Básica. Foiblicitado dos 
presentes, manifestação e aprovação quanto ao assunto. Não havendo ninguém qy tez objeçöes 
ficando assim aprovado que o Municipio permaneça em gest�o Básicf Prossegue o 
Sr.Presidente citando o recebimento também do Oficio PJC/ldoso n' 022/09, qyreitera o oficio
n"565/2008, solicitando averiguação de Irregularidade junto a Entidade D'Amog com o envio do 
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Relatório. Foi sugerido responder o referido Oficio justificando alterações das representatividades 
no CMAS, inclusive já foram providenciados convites para ocupar estas cadeiras e encaminhados 
ao Executivo para formalizar e quanto aos representantes da sociedade civil, está em tråmite o 

Pleito Eleitoral (vide Edital 001/09), sendo sugerido alteração no calendário, diante de contratempo 
por causa das fortes chuvas que assolaram a cidade, foi adiado a data do I Encontro das 

Entidades programada para 28/02, que se daria início também à divulgação e distribuição das 
fichas do Pleito. Diante disso sugere que a Comissão dos representantes da Sociedade Civil, se 
organizem para estas mudanças. Prossegue o Sr. Presidente, colocando aos presentes, manifestação 
da Formação das Câmaras Temáticas. Esclarecendo que estas serão instaladas provisoriamente até 

que se formalize a gestão e ainda pelo motivo de estarem ausentes duas cadeiras (Educação e 

Juridico). Iniciando pela Fiscalização, manifestando-se o desejo de integrá-la os senhores: 
Edilson José dos Santos (PP), Ana Paula de Souza (SC), Rita Carmina Gonçalves (SC) e 

Anísio Santana (PP). Manifestam-se no desejo de participar de Planejamento os senhores
Sueli de Fátima dos Santos Germano Moreira (SC), Rose Neide M. Magalhães (PP).

Gabriel Dante, Lilian Soledad da Silva (SC) . 
Manifestam-se os senhores com o desejo de 

participar na parte Finanças: Neli (PP), Roberto (SC). Para a Comissão de Eventos,

manifestaram-se os senhores Raimundo (SC), Jane (PP), Wagner (SC). Fica acertada para a 

próxima reunião, a entrega da constituição definitiva das Comissões, com os respectivos 

calendários de reuniões das mesmas. A seguir a Sra. Neli informa que será entregue aos 

conselheiros os extratos e relatórios financeiros do repasses recebidos e despesas realizadas 

no Fundo Municipal de Assistência Social, com a prestação de contas parcial e relatório dee 

acompanhamento financeiro. A Sra. Lilian pede a palavra para convocar os membros da 

Sociedade Civil, para uma reunião extraordinária a realizar-se no dia 12/03, às 9h, para 

Avaliar os trâmites para oPleito Eleoral em andamento. Não havendo mais ninguém que 

quisesse fazeruso da pálavra, o Sr. Gabriel deu por encerrada a reunião, e eu Rose Neide

secretariei-elavaiapresente-ataMghgaguá, 4 de março de 2009. 

GABRIEL DAMTE 
Presidente 
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Anexa lista com assinatura dos presentes. 


