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ATA DA NONAGÉSIM� OITAYA (28') REUNIÃO ORDINÁRIA DO cONSELHO 
MUNICIPAL DEASSISTENCIASOCIAL-CMAS 

Ao primeiro (01) dia do mês de FEVEREIRO de dois mil e oito (2008), ás 09.30h, nesta 
Cidade, na sede provisória, sito a Av. Marina, 74- Centro Mongaguá/SP. Realizou-se a 
nonageésima oitava (98°) Reunido Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social 
CMAS. Presidida pela Sra. Neli dos Santos e secretariada pela Sra. Maria Aparecida Teixera 
Régis (Fundo Social), com a presença dos membros: St. Milton Jerdnimo Belli (Camp), Sr. 
Paulo Fenner (Cre2), Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), Sra. Creuza Aparecida 
Avelar (Cultura), Sra. Nilma Dias Gusmão (Associação Beneficente Nova Esperança), Sra. 
Celma Gazoli Bergamaschi (Depros). Teve inicio a reuni�o com a palavra a Sra. Neli, que 
agradece a presença de todos e justifica a auséncia da Sra. Elvira Cid. Reggiani, devido a 
necessidade de ir ao m�dico, em seguida coloca a pauta do dia: 1)- Ofichos Enviados e 
Recebidos, 2- Transigão da Educação lnfantil; 3)- Comissáo de Fiscalização-cronograma de 
isitas 2008, 4- Aprovação dos Relatórlos Circanstanciados, eferente ao mes de 
JANEIRO2008; 5) Assuntos Gerais. Prossegue citando os oficios enviados: Oficio n 
037/2007, ao Executivo, solicitando alteração da Portaria n° 210/2007 na representatividade da 
Associação Beneficente Nova Esperança; Oficio n° 038/2007 ao Ministério Público, em 
resposta ao Oficio n° 574/2007-PIM, referente vistoria realizada na Comunidade Terapêutica
Geneses. Logo após, passa a citar os oficios recebidos: Oficio n° 001/2008, na data de 
14/01/2008, da Comissão Municipal de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil de 

Mongaguá, referente solicitação de indicação de dois representantes deste Conselho na 
Comiss&o, sendo indicado para a titularidade o Sr. Gabriel Dante e para a supléncia o Sr. 
Manoel Roberto Vicenzo. Em seguida a Sta. Maria Aparecida relata sobre a denúncia recebida 
da Clinica D' Amore e coloca o que a Diretora da Entidade passou do caso, expondo que a 
interna estava freqüentemente querendo receber visita de outros usuários de drogas, e ao ser 
proibida ameaçou de fazer uma denúncia no Ministério Público. Fica aprovado que seja inctuido 
na próxima agenda de vistorias da Comissão de Fiscalização da referida entidade, por se tratar 

de uma solicitação do Ministério Público. Aproveitando o ensejo, o Sr. Manoel coloca o 

problema de vistoria na Pastoral da Criança, esclarecendo que o atendimento da entidade são em 

horários e locais diferenciados, e que estará encaminhando ao Conselho os locais e horários de 
atendimento. Nesse momento, a Sra. Maria Aparecida coloca a Nota de Esclarecimento do 

cONSEAS sobre a Transição da Educação Infantil, esclarecendo que o municipio já realiza o 
atendimento da forma correta, pois as creches são financiados com recursos do FUNDEB 
através do Departamento de Educação, sendo aprovado unaniumemente que o recurso repassadoo 
via Piso Básico de Transição deve ser destinado aos desenvolvimento de Ações Socioeducativas 
de Apoio à Familia e suas Crianças e/ou Grupos de Convivencia de ldosos, não mais 
inanciando a manutenção de creches e pré escolas, que não de responsabilidade do 

Departamento de Educação. Inclusive, coloca a Sra. Maria aparecida que foi eleita como 

suplente do municipio de Piracaia
cONSEAS. Nesse momento, a Sra. Maria Aparecida reliza a leitura na integra dos Relatórios 
Circunstanciados do mês de JANEIRO/2008, colocando sobre as atividades do ldoso (Centro
SoCal do ldoso), Programa Espaço Amigo (Recriar), Abrigo Provisório e Renda Cidad�. Logo 

eq eno porte ), representando a Frente Paulista no 
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apos, sugere a Sra. Creuza que a Comissão de Fiscalização utilize um gravador aos realizaras 
visitas nas entidades. Nesse momento a Sra. Nilma justifica sua ausência na reunião passada, 
devido problemas de saúde na familia. Não havendo mais ninguém que fez o uso da palavTR a 

Sra Vice-Presidente deu por encerrada a reunião, e manda lavrar ata, após lida será aprovada 
pelos membros presentes, conforme lista de presenças que faz parte integrante desta ata. Nada 
mais. 

EXECUTVA 

NELI DOS SANTOS 
Vice Presidente 

MARIA APARECIDA TEIXEIRA RÉGIS 
Secretána


