
CMAS Conselho Mnicipal da Assistência Social de Mongeaguá 
Rua Inocêncio dos Passos, n° 86- Centro -Mongag 

Cep: 11730-000 
Contato:(13) 3507-5746 CONSELHO MUNKCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

ATA DA 36° (TRIGÉSIMA SEXTA)REUNIAO EXTRORDINÁRIA Do 
CONSELHOMUNICIPAL DA ASSISTÉNCIA SOCIAL DE MONGAGUA-CMAS

Aos 17(Dezessete) dias do mês de fevereiro de 2012, as 9:00 (nove horas), nesta Cidade, na 

sede da Casa dos Conselhos-sito à Rua Inocéncio dos Passos, 86, Mongaguá/SP; realizou 
sea 36 (trigésima Sexta) REUNIÃO EXTRAORDINARIA D0 CONSELHO MUNICIPAL 
DA ASSISTÈNCIA SOCIAL - CMAS, Presidida pela Sra.Sueli Germano (DAS - Cord. 

Técnica), secretariando a Sra. Valeria Pina de Carvalho (Fundo Social ) e auxiliando o Sr. 
Carlos (Casa dos Conselhos) com a presença dos membros: Sra. Ana Paula de Souza (Sete
Montanhas), Sra Caroline Messias de Souza Lara (Chefe do Dept. De Cultura), Dra. Eunice

Wyema (Juridico DAS),Sra. Raimundo A. da Silva (Associação Beneficente Nova 
Esperança), Maria Lucia Barbosa (APAE), Carla A. Maç�o (APAE), Vagner Pereira Souza( 
Comunidade Terapeutica Agape Shalon). Após apresentou a pauta do dia: 1) Oficio

CMDCA n 054/2011 Improbidade Administrativa e Irregularidades na OsCIP 
CRE2, 2-Assuntos decorrentes. Reunião esta solicitada pela Sra. Sueli Germano (DAS- 
Cord. Técnica), Sra. Valeria Pina de Carvalho (Fundo Social) e Dra. Eunice Wvema 

Juridico DAS). Prossegue a Sra. Sueli citando o recebimento do Oficio CMDCA 54/2011
- Referente: "Improbidade Administrativa - Irregularidades em OSCIP- Recebimento

de verbas públicas sem correspectivo atendimento à população - Atendimento a 

interesses políticos" informando as recomendações do Ministério Püblico oficio 692/2011, 

assunto este colocado em discução na reunião do dia 05/12/2011 segundo a ATA da reuni�

de n138 do CMAS, onde na mesma reunião foi convocado comissão de planejamento e 

fiscalização que analisaria as medidas no dia 13/12/2011 as 14:00 horas constituídas pelo Sr. 
Sergio L. Gomes, Sr Raul Nunes e Sra. Valeria Pina de Carvalho, A Sra Valeria Fazendo 

uso da palavra afirmou que não foi informada sobre a reunião tampouco da convocação da 

comissão, manifestando-se contraria sobre a participação do Sr. Raul Nunes pois o mesmo é 
representante da OSCIP em questão, onde todos os presentes concordaram que seria 

incoerente o Sr Raul Nunes fazer parte da comissão para fiscalizar possivel irregularidade da 

OSCIP onde o mesmo faz parte, ficando assim decidido que o Sr Raul Nunes será 

substituído, assim que a comissão for convocada, na oportunidade o Sr Raimundo A. da 

Silva solicita a palavra, onde informa a todos que segundo suas anotações esta comissão 
seria formada para tratar sobre assuntos relacionados a verbas recebidas pelo clube da 

melhor idade Conviver e não para analisar medidas recomendados pólo MP SOBRE a 

OSCIP CRE2, A Sra Sueli então pede a atenção de todos pois fará leitura da ATA n° 138 na 

ntegra, confirmando assim segundo a ATA o motivo pelo qual será convocado a comissao,
ou seja, para analise das medidas recomendados pelo MP, após a Sr Sueli passa a palavra a 

Dra Eunice que explica a todos sobre o oficio 014/2012, onde a OSCIP CRE2 solicita 

analise por parle do CMDCA do parcelamento de sua divida no âmbito do PPl (Plano de 

Parcelamento Incentivado), sendo esta proposta enviado ao departamento Jurido pa ara 



analise, mais já ficando docidhdo ehs mehns do CMDCA o cancelamento d 

CERTIFICADN0 da OsCIP CRE2 junto ao Conselho AMunicipal dos Direites da Crianya e do 
Adesente na oportunidade foi oficialirako tokes os orgos competentes desta deeisao 
omada pelo CMDCA send tamhém enviado para o Departamento de Imprensa para e 
kea o ste oficial da Prefeitura de Mongaguá e midia escrita, diante destas colocaydes 
8 membs do CMAS CONCORDAM unanimemente pelo afastamento temporårio da sra. 

Rose Nesde Magalhies da presidència do CMAS até a resolção do processo, ficando como 

presiente interina a Sra Sueli Germano Na oportunidade Vagner Pereira Soura ta 
denunciade uma Casa de Recupera_Bo que instalou-se no final da avenida Jussara, onde o 

mesmo não sute infomar a localização nem o nome da instituição, mais que estå causando

sees transtomos para a população local, devido ao som excessivamente alto, sendo
sohitado por parte da Sra Sueli que se faya oficio ao COMAD (Conselho Municipal de 

Policas sobre Drogas) para contatar o representante da Casa de Recuperação em questdo

para possivel tentativa de sanar o problema.Não havendo ninguém mais que fez uso da 
palavra, deu por enceada a reunião e manda lavrar a ATA, que após lida vai assinada pela 
Mesa Diretora com adendo a lista dos Presentes. Nada mais 

Sueli de Fátima S.G.Moreira 
Vice-Presidente 
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Secretaria


