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ATA DA 140 (CENTESIMA QUADRAGESIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ- CMASS

Aos 05 (cincos) dias do mês de Março de 2012, 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-se a 140 (centésima quadragésima) REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL 

DA ASSISTENCIA SOCIAL CMAS, Presidida pela Presidente interina Sra. SUELI DE FATIMA S. 

GERMANO MOREIRA (DAS), auxiliando Sra. lzerte da Cruz (Casa dos Conselhos) com a presença 

dos membros: Sra. Valéria Pina de Carvalho (FSSM), Sra. Carla Aparecida Mação (APAE), Sra. 

Maria Lucia Barbosa (APAE), Sr. Edson Gallione (Segurança Municipal), Sra. Maria Oliveira Cajé 

(Dir. de Saúde), Sr. Sergio de Lima Gomes (DEM), Sr. Vagner Pereira de Souza (Shalon), Sr. 

Raimundo A. de Souza (Nova Esperança). Em seguida solicita a leitura da ata anterior, após a 

leitura colocada em discussão e aprovação. Não havendo restrições ficando aprovada pelos 

presentes. Após JUSTIFIcOU A AUSENCIA: Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Patoral) e a Sra. Ana 

Paula de Souza (Sete Montanhas). Prossegue a reunião com a palavra a Sra. Presidente que cita 

a pauta do dia: 1) Ofícios e Documentos enviados e recebidos; 2)- Discussão do Relatório de 

atividade e financeiro( Mês de Fev./2012)da Entidade MISSÃO SAMAMBAIA- com o termo de 

parceria do Projeto Social Casa de Passagem; 3)- Discussão e aprovação da Resolução 

Normativa n2001/2012 que define os critérios de inscrição das Entidades Sociais 
considerando a Resolução 16/10 CNAS; 4)-Discussão e aprovação da data para realização de 

Capacitação das Entidades Sociais; Conforme já proposto; 5) Discussäo e aprovação do texto

de minuta de alteração da LEl MUNICIPAL baseado na Deliberação 21/09 do CONSEAS/SP; 

6)- Discussão da alteração do REGIMENTO INTERNO, baseado no novo texto da lei Municipal 

7)-Assuntos Decorrentes. Prossegue a reunião com citando os Ofícios s/n. datado de 17 de 

fevereiro da representante da OSCIP CRE2 com o assunto afastamento de sua representação 
dos Conselhos e Comissões Municipais em especial da Presidência do CMAS, ICS-Bolsa 

Família e Consocial, que faz a leitura na íntegra, citando que diante de seu pedido de 

afastamento ela (Sueli) assumiu a Presidencia interinamente e que a mesma não perdeu a 

cadeira apenas o cargo de Presidente. Neste momento inicia-se uma discussão, que a OSCIP 

perdeu a cadeira. Esclarece a Sra. Presidente citando que na reunião anterior do mês de 

fevereiro, todos aprovaram que a mesma fosse afastada temporariamente do cargo de 

Presidência. Como consta na ata anterior. Caso os membros aprovem a sua perda de cadeira, 

deve esta Plenária aprovar sua substituição de acordo com o Pleito realizada para este 

mandato. Ficando já pré-determinado a Entidade Luz e Caridade que concorreu e ficou na 

suplência. Cabendo esta indicar seus membros para ocupar esta cadeira. Outro recebimento e 
oficio DAS s/n datado 03/02 com anexo o TERMO DE PARCERIA do Projeto MISSAo 

SAMAMBAIA, com o Programa CASA DE PASSAGEM pautado 2)- Discussão do Relatorio 
atiidade e financeiro( Mês de Fev./2012)da Entidade MISSÄO SAMAMBAIA- com o termo de 

parceria do Projeto Social Casa de Passagem; Esclarece que houve adaptações neste ie 

de Convenio, e uma deles e aprovar o Relatório após liberar a mensalidade. Dianteue 
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recebimento e sugere a convocação da Comissão de Planejamento para análise do assunto. Ficando ja agendada para esta mesma dâta às 13:00 horas, após o Parecer da Comissão. Colocar em discussão e aprovação. Recebido informe MDS n's. 54 e 55/2012 comunicandoos valores de transferência de recursos dos Programas financiados dos meses de dez/11 e jan/2012. Outro assunto pauta 3)- Discussão e aprovação da Resolução Normativa n9 001/2012- que define os critérios de Inscrição das Entidades Sociais considerando a Resolução 16/10 CNAS; é referente a Resolução deste Conselho que Regulamenta as inscrições das Entidades Sociais, segundo os novos critérios da Resolução CNAS n9 16/10. Esclarece a Sra. Presidente que já foi 
elaborada uma minuta baseada em exemplos de outros Município. Inclusive, todos já receberam cópia para análise. Sugere também que a Comissão de Planejamento análise
também este assunto. Cita também que o prazo final é 30/04/2012, para que Entidades se 

adéqüem. Diante do término deste prazo que se aproxima, sugere que seja realizada a 
CAPACITAÇÃO DAS ENTIDADES SOCIAIS sobre a TIPIFICAÇÃO, conforme pauta 4)-Discussão e 
aprovação da data para realização de Capacitação das Entidades Sociais; Conforme já 
proposto;. sugere a data de 14/04/2012, das 9:00 às 16:00 horas, na sede do Clube da Melhor 

ldade/ltapoan. Sendo que todos concordam. Outro de pauta 5) Discussão e aprovação do 
texto de minuta de alteração da LEI MUNICIPAL baseado na Deliberação 21/09 do 
cONSEAS/SP; 6)- Discussão da alteração do REGIMENTO INTERNO, baseado no novo texto da 
lei Municipal. Sendo que o setor Jurídico já apresentou uma Minuta do Projeto. Sugere que 
avaliado pela Comissão de Planejamento. Esclarece que diante de vários assuntos da Comissão

de Planejamento sugere convocar uma reunião Extraordinária para a data de 13/03, para 
discussão de todos os assuntos pautados por esta Comissão. Todos concordam. Lembra que foi 

realizada a 1 Consocial de Mongaguá na data de 14/03, faz uma breve explanação dos 

objetivos. Não havendo, outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra a Sra. Presidente 
interina deu por encerrada a reunião. E manda lavrar a ata que após lida e aprovada vai 

assinada pela Mesa Diretora presente. Nada Mais.

SUELI DE FATIMA S.G. MOREIRA 

Presidente interina

ANA PAULA DE SOUZA 

1 Secretária 

ADENDO: Lista com assinaturas dos presentes 


