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Mongaguá Contatos (13) 3507-1074 

Avenida Marina, 74 Centro

EP 1730 .0.M.A.S. 

ATA DA 86 (OCTUAGÉSIMA SEXTAREUNIAO ORDINÁRIA DO CONS SELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA- CMAS Ao 01(primeiro) dia do mês de FEVEREIRO de 2007, às nove horas e cincoenta minutos/9 50P 
, nesta Cidade, na 

sede cedida deste Consclho, sito à Av. Marina, 65 Itapoan, Mongaguá.SP: realizou-se a Octuagésima Sexta(36* 
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistëncia Social de Mongaguá-CMAS, Presidida nel Marcius Goulardins e auxiliado por lzerte da Cruz (Casa dos Conselhos), com a presenca dos men avio Paulo Fenner (CRE2) Sra. Creuza Aparecida Avelar( Depto. de Cultura), Sra. Rita Carmina Goncale Sra Liane Marques Orlandi ( Depto. de Educação), Sra. Elhana Cristina Hase Gracioso (Depros s Roberto Vicenzo(Pastoral da Criança), Sr. Ailton de Abreu( Comunidade lerap. Shaloon). Teve inicio a r com a palavra o Sr. Otavio Marcius, que Cita a necessidade dos membros fazerem a leitura da ata anteriora reunião fazer suas colocações. Passa a citar a Pauta do Dia: 1°) - Documentos e oficios enviados e recehidoDiscussão e Aprovação dos Relatórios dos Programas e Projetos conveniados entre Estado e a Prefeitur referente o mês de JANEIRO/2007; 3°) - Discussão e aprovaç�o da resolução que aprova o Municinin r Gestão Pena; 4)- Discussão dos assuntos pertinentes a Comissão de Fiscalização; 5)- Denuncias recehidas: 6- Assuntos Gerais. Prossegue o Sr. Marcius, citando oficios enviados/recebidos; oficio n° 753/06 PJC- ref a representação 09/2004, da permanência de 3 idosos na residência de Sra. Lidia de Oliveira Balbiano, Dassa a esclarecer que houve a fiscalização técnica, que jå elaboram seus Relatórios. InclusIve também foi acrescentado denuncia através de declaração e encaminhado junto ao Ministério Público; nosso oficio 002/07 com anexos: outro oficio recebido é da DRADS n° 001/07, informando a realização do 11° Pleito Eleitoral Estadual, que feito a comunicação e não houve interessados neste pleito. Enviado ofcio n° 003/07 à Associação de Pescadores Fermando Brasil", solicitando a regular1zação de documentos jun to a este Conselho, pois o mesmo usa sede, do Depros e não possuindo inscrição. Sendo que já houve a regularização trazendo a documentação necessária Outro oficio enviado de n° 005/07 ao DEPROS, solicitando visita da técnica Assistente Social, na residência do idoso St. Amaldo Carlos da Silva e, até o momento não houve resposta. Prossegue o Sr. Marcius. Citando a necessidade de discussão aprovação dos Relatórios Financeiros do FMAS., e da Declaração do Gestor. Prossegue citando a importancia do refeido documento, para fins de habilitar o Municipio em Gestão Plena Após, inicia-se uma discussão, ao final foi sugerido envio de Oficio ao Executivo junto ao Departamento responsável para 0 cumprimento do Decreto 3381/01, art. 2° e 4°. Prossegue o Sr. Presidente, solicitando da Sra. Ehana exposição dos Relatónos Circunstanciado, referente o mês de Janeiro/07, dos Programas e Projetos conveniados Estado/Uniao Com a palavra a Sra. Eliana, que passa a fazer a leitura sucinta com esclareciment mes janeiro/2007., doso( Centro Social do Idoso), Recriar, Abrigo Infantil e Renda Cidadä, apos to solicitado aos presentes uso da palavra para suas colocações e aprovação. Não havendo restrições toi aprovada unanimidade. Prossegue com a palavra o Sr. Presidente que passa a citar o Calendário reterente o ano uc Solicitando dos presentes para suas sugestões. Após discussão foi aprovado manter data e horáno. Apos denuncias das Entidades que mantém Projeto asilar para idosos. Entidade Raio de Sol Unid II e Casa de RepouRao de Sol, esclarecendo que ambas foram averiguadas. Inclusive citadas no inicio desta reunião. E tan VIstonado pela Vigiläncia Sanitária e ambas foram emitidos Auto de Infração. Em seguida sohcita dos pre uso da palavra para suas colocações. Inicia-se uma discussão quanto a formação das Comissões do Bolsa r Peu., que até o momento não houve manifestação desta implantação. Esclarece a Sra. lzerte que o Depa t a Fromoçao Social está com o assunto adiantado, faltando apenas expedir os convites aos nteressados pad desta formação. Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra, deu por encerrada a reunido e mana al, que apos lida individualmente é aprovada pelos presentes, fazendo parte integrantes desta a lista ds presentes.Nada mais.
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ANEXO: Lista dos membros presentes 


