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ATA DA 131 (CENTESIMA TRIG�SIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA- CMAS 

Aos 03 (TRES) dias do mês de MARÇO de 2011, às 9:30 (nove horas e trinta minutos), nesta Cidade, na sede da Casa 

dos Conselhos sito à Rua Inocêncio dos Passos, 86, Mongaguá/SP; realizou a 131* (centésima trigésima primeira)
Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DA ASSIST�NCIA SOCIAL - CMAS, Presidida pea Sra. ROSE 
NEIDE MAGALH MENDONÇA e auxiliou a Sra. Izerte da Cruz, com a presença dos membros: Sueli de Fátima 

dos Santos Germano Moreira( Dir. DAS), Sr. Raul Nunes (Cre2), Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), Sr. 
Rubens de Oliveira Barbosa, Sra. Carla Aparecida Mação (APAE), Sra. Maria de Oliveira Cajé (Saúde/DST/HIV/AIDS), 
Sra. Gabriella Tavares de Lima Lellis e Silva (SAÜDE), Sr. Raimundo Augusto da Silva(Ass.Benef.Nova Esperança), Sr. 
Sérgio de Lima Gomes (Educação). Teve início a reunião com a palavra da Sra. Presidente que justificou algumas
ausências e em seguida apresentou a Sra. Gabriela (Diretoria da Saúde) para esclarecer, inclusive para os que näão estavam 
presentes na reuni�o anterior, mais detalhes do Programa Agente de Saúde, assunto debatido na plenária passada. Em 
seguida passa a fazer a leitura da ata anterior esclarecendo que após a leitura a Sra. Gabriella relataria seu assunto e seria 
dispensada devido seus outros compromissos. Ao final da leitura foi solicitado dos presentes aprovação. Não havendo restrições foi aprovada por unanimidade. Após foi passada a palavra para a Sra. Gabriella, que inicia esclarecendo a 
situação atual do programa. Cita que no momento conta com 42 agentes para cobrir 55 micro-áreas com 4 mil famílias
cada. Devido ao déficit de agentes, muitas micro-áreas ficam descobertas e serão atendidas somente após o concursopúblico que está em andamento. Cita ainda a falta de comprometimento, capacitação e compreensão de papéis de algunsagentes. Esclarece que a nova equipe será capacitada adequadamente. Cita também o exemplo do bairro Vila Operária que possuem doze agentes e nenhum se inscreveu para o concurso. Portanto, todos agentes daquela região serão renovados. Isto significará perda pelo fato dos agentes atuais conhecerem sua região e moradorese também ganho porque os novos agentesterão melhor capacitação. Neste momento, foi questionado pelo Sr. Raimundo dizendo que talvez naão seja falta de qualificação, e sim de uma política adequada. Sugere, por exemplo, que as pesagens das crianças sejam feitas na entrega do leite. Defende a Sra. Gabriella dizendo que neste caso não é. Esclarece que é professora de escola ETEC (enfermagem), e vë que o problema inicia pela falta de comprometimento desde o início da formação, apesar de receber todas as orientações. Prossegue citando que cada agente tem que apresentar no final do dia 16 visitas. Diferente do Programa da Dengue que possui 10 agentes para realizar o trabalho em todo o Município. Este ano já foram detectados 6 casos com tendência a aumentar. Esclarece que o Município adotou uma política de divulgação do números exatos, diferente de anos anteriores que eram escondidos e o Município deixava de receber verbas. Já o Programa de Vigilância Epidemiológica e Ambientalem saúde conta com apenas 2 enfermeiros, o que não acontecia nos anos anteriores. Citando que anteriormente houve 
queda na Mortalidade Infantil e atualmente já foram registrados 10 (dez) casos. Cita que a dificuldade desta política é a 
conscientização da gestante sobre a importáncia do acompanhamento pré e pós-natal. Prossegue a Sra. Gabriella citando
nformações sobre o sistema de Bolsa Familia que houve falhas, com perdas justificáveis. Para maximizar o sistema hoje 
agentes comunitários estão executando trabalho de buscaativas dos beneficiários da Bolsa Familia. Complementa a Sr. 
abriella que foram solicitadas 70 (setenta) vagas para o Programa Agente de Saúde, ou seja, alguns para cobrir férias e 
oufros tipos de afastamentos. Foi aprovado apenas um agente para cada uma das 5S micro-áreas, ou seja, 55 agentes. Para 

auxiliar os serviços serão implantados outros postos de saúde. Complementa a Sra. Rose que este assunto já veio em 
questão, quando o Sr. Anízio era o representante da Saude, por diversas vezes este disse que, por falta de equipe, só 60% do 

município era atendido. Complementa a Sra. Rose que este conselho poderá sugerir ao Executivo, a ampliação das equipes 
existentes com base na Portaria do ICS/BF, apresentando a demanda. Sugere que este Conselho, a Bolsa Família e a 
Segurança Alimentar poderão auxiliar na capacitação da equipe de agentes de acordo com o fluxo. Ao final da exposição a 

ra. Gabriella solicita da plenária sua dispensa, diante do avanço da hora. Coloca também o Sr. Sérgio (Educação) à 
Osposição dizendo ser solidário à Saúde. Aproveita o ensejo da fala, a Sra. Maria Cajé (Saúde) citando a Campanha da 
aude no Carnaval. A Sra. Presidente agradece a representante da Saúde, Sra. Gabriella e a dispensa. Prossegue citanda a 
Puta do dia e a inclusão do item de aprovação do IGD 2009: 1) Oficios e Documentos enviados e recebidos; 2) 
Ssão e aprovação dos Demonstrativos da prestação de contas dos recursos do PNAS/2009; 3) Discussão de 
Zaão do IGD. 4) Indicação de alteração do GESTOR do FMAS; 5) Renúncia do cargo de presidente; 6) 
Sntos decorrentes. Em seguida a Sra. Presidente cita o recebimento do questionário da Resolução 16/2010, solicitando



tn farmacðes sobre a operacionalização deste conselho, que foi respondidoe enviado on-line nesta data, porém rer 

drgão que, novamente realizou Reunião Descentralizada e Mongaguá não foi convidada. Soube desta reunião

estava no Rio de Janeiro participando de uma reunião de trabalho. Em seguida, cita que houve a reunião da Comiseä 
de Planejamento, conformme agendada na 130" reunião ordinária, sendo elaborado o Planejamento para 2011, porem fico 
de 

ser retomada uma das pautas sobre a Resolução 16. Inclusive, ja está adiantada a minuta da nossa resolução. Falta enas 

Numa revisåo e o estudo da Tipificação e posterior apresentação nesta Plenária para aprovação e publicação. Em seguida

cita a necessidade de referendar discussão e aprovação da pauta 2) Outra necessidade de também ser referendada nesta

Plenária é a aprovação da prestação de contas dos recursos utilizados do IGD 2009. Ao final da exposição solicita dos 
presentes uso da palavra para esclarecimentos e aprovação. Não havendo ninguém que fez uso da palavra e ou manifestad 
contrário foi aprovado por unanimidade. Lembra a Sra. Presidente que conforme comentários informais da Diretoria 
Regional de Assistência Social, haverá mudanças na forma da aprovação dos RELATORIOS CIRCUNSTANCIADOS 
dos Programas financiados, visto que era pauta mensal. Provavelmente na reunião seguinte teremos mais informações desta 
Secretaria. Outro assunto pautado (pauta 4) é a necessidade de indicação e aprovação da alteração do GESTOR(a) do 
FMAS visto que houve alterações de cargos. Sugere o Sr. EMERSON SOUZA LIMA, responsável pelo setor de controle

contábilda Diretoria de Assisténcia Social DAS. Não havendo restrições sendo aprovado por unanimidade. Ficou 
esclarecido que o Gestor(a) do FMAS é do DAS, através dos seus representantes legais, sob a orientação e controle do 

CMAS, conforme o art. 2° Decreto 3.381/99, portanto qualquer alteração de gestor dependerá da alteração dos 
representantes legais do DAS, Prossegue a reunião com a pauta 5) sobre seu pedido de renuncia do cargo de Presidente 

(do CMAS). Solicita compreensão da plenária porque está com acúmulo de responsabilidades sendo uma delas o seu 

compromisso com a Entidade que dirige, foi contemplada com recursos da DESTINAÇAO CRIANÇA e que ainda não 

executou o projeto por motivos diversos, mas que diante da solicitação de aditamento do prazo junto ao CMDCA, pretende

executar, caso for aceito. Para completar os últimos dois meses do seu mandato representando o govermo sugere a Sra. 
Sueli de Fátima dos Santos Germano Moreira, representante da Diretoria de Assistência Social. Esclarece que para os 
próximos 2 anos está previsto que a mesa diretora estará nas mãos da Sociedade Civil. Solicitou da Sra. Sueli o uso da 
palavra para o aceite não havendo restrições por parte da mesma a Plenáriatambém não se manifestou contrária. sendo
aprovada por unanimidade. Não havendo outros assuntos, solicita dos presentes uso da palavra para esclarecimentos e ou 
colocações. Näo tendo ninguém que fizesse uso da palavra a Sra. Presidente deu por encerada a reunião e solicitou 
elaboração da ata, que após lida e aprovada vai assinada pela Mesa Diretora e constando como adendo a listas dos 

membros presentes. Nada mais.

wm O ndon 
ROSE NEIDE MAGALH MENDONÇA 
Presidente renuncjada 

SUELI DE FAdIMA GERMANO MOREIRA
Presidente- eleita empossada - março a maio/11

IZERTKDA CRUZ 
Casa dos onselhos

ADENDO
Listas dos membros presentes 


