
Conselho Municipal da Assistência Social de Mongaguá
Avenida Marina, 74 Centro Mongaguá CEP 11.730-000 C.0.M.A.S. Contatos (13) 3507-1074 

ATA DA 2SSEPTUAG�sIMA SEXTA)REUNIAO ORDINÁRIA po coNSELHO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ -CMASS 
Aos 03(três) dias do mès de abril de 2006(dois mil e seis),às 10:25(dez horas e vinte e cinco minutos), nestaCidade, na sede do antigo Clube Itapoan, sito à Av. Marina, 65, Centro Mongaguá Realizou-se a Septuagésuma Quinta Reuniäo Ordinána do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, - Presidida pelo Sr Otávio MarCusGoulardins e Secretar+ado pela Sra. Elvira Cid Reggiani, com a presença dos seus membros: Rose Neid M Mendonça e Sr. Paulo Fenner ( Cre2), SraCícera Odenir de Freitas(Depto. de Educação), Sra. Ana Paula de Souza( Associação Benef. 7 Montanhas), Sra. Neli dos Santos ( Depto. de Contabilidade), Sra Andréa dos Santos (Depros).. Teve inícCO a reunião oom a palavra o Sr. Presidente que solicita a leitura da ata anterior. Após a leitura ooloca em discussäo e aprovação. Não havendo ninguém que fez uso da palaVra foi aprovada por unanimidade Neste momento cita a Sra Rose a necessidade de substituir alguns membros faltasos, vera possibilidade de busca 

pesoas oomprometidas no0 segmento. Inclusive, sugere indicar a Srta. Amanda Complementa a Sra Elvira que tem providenciado a planilha de presença, diante deste levantado ficando surpresa, pois apenas de dois(2) 
representantes govemamental tem presença regulares. Sugere oficializar o Executivo das substituições Quanto as 
duas 2)vagas da sociedade civil existente, deve ser organizado o Pleito Extraordináno/Sociedade Civil inchus1vea 
principio providenciar convites junto às Organizações no segmento, caso houver mais que dois interessado deverá
proceder este Pleito. 
Documentos enviados e reoebidos, 2-Discussão e aprov ação dos Relatórios Cireunstanciado Exeautora 

Prefetura dos Programase Projetos Conveniados Estado/União, referente o mês de março/z006, 3 Câmaras 
Temáticas/Fiscalização; 4) Assuntos Gerais. Prossegue o Sr. Presidente, citando oficios recebido de n° 05806 e 
reiterado pelo oficio 112/06 Protocolo 006/06 MP., que solicita visita técnica Social, junto a residéncia da Sra 
Maria Nhaime Guimarãcs. Sendo foi solicitado através do nosso oficio de n° 009/06 ao Departamento da 
Promoção Social e após enviado junto ao Ministério Público através de oficio de n° 014/06 com anexo Relatorio 
Social. Em seguida, solicitada da Sra. Andréa ( Técnica Assistente Social-Depros) exposição dos Relatonios 
Circunstanciado, referente o mês de março. Com a palavra a Sa Andréa que distribui cópias aos presentes para 
melhor acompanhar as discussões. Passa a citar de forma sucinta os projetos/programas conveniados, quantbiaie 
de atendimentos atividades, valores número de atendidos. Ao témino, foi solicitado dos membros presentes para 
uso da palavra para manifestação e ou esclarecimentos. Foi questionado que o Abrigo não está tendo tinico da 

saúde(pediatra) para acompanhar as crianças. Segundo informações da saúde não está disponibihzando este 

técnico. Sugere a Sra Rose Neide aumentar a previsão Orçamentária para 1,76%. Não havendo mais ninguém que 
ez uso da palavra colocação o assunto para aprovação. Sendo aprovada por unanimidade o refèrndo asunto

apresentado. Em seguida, foi solicitado da Sra. Neli, a possibilidade de providenciar o extrato da destnação do 

Fundo de Assistência Social. Prossegue o Sr. Presidente, colocando os trabalhos realizados pela Comisdo Tácnica 
de Fiscalização, tendo já reunido, confome ata a disposição dos presentes e providenciado algumas visitas Neste

momento, foi sugerido alter ações dos representantes, que foram substituidos das Comissões Temáticas 

Prosseguindo, foi sugerido alteração do horário das reuniðes para as 9:30h, transterindo a reuniao do CMDCA para 

Outra data, pois esta reunião não pode ser alterada a data devido o compromisso com os Relatónos( até o 5° dia 

u, devido ao avanço da hora das Reunião anterior(CMDCA), que vem prejudicando a pauta desta reunião. Apös 

Q1Scussões ficando assim aprovado por unanimidade. Não havendo mais ninguem que fez uso da palavra deu por 

erada a reunião e manda lavrar que após lida vai aprovada pelos membros presentes, fazendo parte integrante 

desa ata a lista dos presentes. Nada mais.

A Executiva: 

Prossegue a reunião com a palavra o Sr. Presidente que cita a pauta do dia: 1- Ofcios
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° Secretário 
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anexo: lista dos membros presentes 


