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ATA DA 122 (centésima vigésima segunda) REUNIAO ORDINÁRIA DO CONSELHOMUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ -CMAS 
Aos 05 (cinco) dias do mês de MARÇO de 2010, às nove horas e trinta minutos (9:30h), nesta Cidade, na sede da Casa dos Conselhos - sito à Rua Inocêncio dos Passos, 86, Mongaguá/SP; realizou-se a 122 (centésima vigésima segunda) Reunião Ordináia do CONSELHO MUNICIPALDA ASSIST�NCIA SOCIAL - CMAS, Presidida por Sr. Rose Neide M Mendonça e auxiliada por Izerte da Cruz ( Casa dos Conselhos 

Gracioso(Coordenação DAS), Sra. Sueli Germano Moreira (APAE), Sr. Vagner Pereira de Souza e Sra. Neusa de Abreu (Comunidade Terapêutica Agape Shallon ), Sr. Raimundo Augusto da Silva. (Associação Beneficente Nova Esperança), Sr. Wolfgang R dos Santos( Assoc. Rural Agua Branca), Sr. Raul Nunes (CRE2), Pastor Marcos CS Oliveira ( Missão Samambaia ), Sr. Edilson Jose da Silva (Semutran), Sra. Ana Paula de Souza ( Assoc. Sete Montanhas ) e Convidados: Sr. Jeremias Faustino de Jesus ( Projeto Cares ), Sra. Tatiane F Lopes Marques( Assoc. Vitória da Luz 
- ILP ), Sra. Andréia P Marques ( Saúde/Cedef), Dr. Pedro Eduardo Carvalho Homem ). Teve início a reunião com a palavra a Sr. Rose Neide, que justifica a ausencia da Sra. Ana Paula de Souza ( Assoc. Sete Montanhas ) , por motivos de outros compromissos. Em seguida agradece a presença de todos e solicita dos presentes e convidados suas apresentações. Após cita as 

Deliberações anteriores, inclusive sugere que todos faça leitura individual da ata anterior, ao fuinaç faz seus esclarecimentos e aprovação. Passa citar a pauta do Dia: 1) - Documentos e ofícios
enviados e recebidos; 2)-Discussão e Aprovação dos Relatórios Circunstanciado dos 
Convênios Estado/União, referente o mês de FEVEREIRO/2010; 3-) - Discussão e Aprovação dos os seguintes itens> I-oficio n°212/10-DAS/ Convocação de Reunião da Câmara de 
Planejamentos para elaboração de documentos para SUBVENÇAO PARA ENTIDADES
SOCIAIS com as Entidades de Atendimento Alta Complexidade Idoso, drogaditos e 
Morador de Rua; I1-) Ofício 213/DAS - Discussão e aprovação de Subvenção PROJOVEM 
ADOLESCENTE - para subvenção de parte dos recursos para Associação parceira NOVA 

ESPERANÇA; III-) Oficio 214/DAS Discussäo e aprovação do TERMO DE PARCERIA
em cumprimento ao Decreto 3100 de 30/0699 art. 11 da Lei Fed. 9790/99 homologação da 
deliberação CMDCA de Seleção de Projetos de Capacitação de adolescentes para o Termo de 
Parceria com a Oscip CRE. ; IV - Oficio DAS 215/10-Ref. Termo de Parceria do 
PROGRAMA DE PATROCIONIO DO BANCO DO BRASIL 
"Cidadania da Gente"; V.)- Discussão e Aprovação do IGD " Aquisição de Equipamento 
PAIFG VL.)- Discussão e aprovação de autorização da de Execuçã0 dos Cursos, através do 

DAS, relerente o Projeto "Complementando Renda". 4.-) Assuntos decorrentes. Prossegue a 
Sr. Kose, citando os oficios enviados/recebidos e documentos: Recebido comunicado on-line ret. 

Curso de capacitaç�ão s de subvenções para o Terceiro Setorum(1) representante Gov e 1(um) da Sociedade, sugerindo o Sr. Raimundo Augusto da Slva e 
outro da Diretoria de Assistência Social; neste momento faz o protocolo do Oficio 001/10 a 

Associação Agua Branca, solicitando alteração de seus representantes, através do Sr. wolTgang
Ribeiro dos Santos e seu Suplente Sr. Edison Vieira Coelho. E também os oficios citados em pata 

com a presença dos membros: Sr Eliana Cristina H 

através do Oscip Cre2 

que cita a necessidade de indicar 
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de n°3)- que serå objeto de discussão e aprovação. Sugere a Sra. Presidente seguir a ordem pela pauta 2)-Discussão e Aprovação dos Relatórios Circunstanciados dos Convênios com Estado/Uniao do mês de fevereiro e Prestação de Contas que passa a palavra a Sra. Eliana, para exposição deste assunto. Com a palavra a Sra. Eliana, que explana os Relatórios de forma sucinta, fazendo as 

observações de retormulação de prazos implementações. Solicitando dos presentes que circule. Ao 
final foi solicitado discussão e aprovação. Coloca também a Sra. Eliana a necessidade de aquisição de equipamento, referente o "Projeto Complementando a Renda"- a ser investido junto às famílias beneficiarias do Programa Renda Cidad�, com Capacitação Profissional, sendo necessário 
aprovação da execução através da Diretoria de Assistência Social. Neste momento, esclarece a Sra. 
Rose os Projetos a sererm aprovados de curto prazo e os beneficios, citando que houve um aumento
no valor financeiro de transferència da Bolsa para estas famílias. Neste momento, inicia-se 
sugestões dos cursos que poderiam estar sendo executados. Complementa a Sra. Ana Paula, que a 
Entidade Sete Montanhas que já vem desenvolvendo diversos cursos de praticas escritório.
Prossegue com a palavra a Sra. Eliana que esclarece a necessidade de Aprovação e execução do 
Projeto para atender as erianças de 0 a 6 anos, das famílias do Bolsa Família, sendo os filhos 
das mesmas. Após discussão foi solicitado aprovação. Não havendo restrições, ficando aprovado
por unanimidade. Prossegue a Sra. Eliana citando ainda a necessidade também de aprovação da 
utilização do IGD para compra de equipamento para a continuação dos cursos
profissionalizantes Informática e Manutenção de Computadores, pois até o momento os 
equipamentos existentes estão em estado precários e alguns são cedidos pela Educação. Não houve 
restrições sendo aprovado. Prossegue com a palavra a Sra. Presidente que passa a citar a pauta 3) 
itens I-oficio n°212/10-DAS/ Convocação de Reunião da Câmara de Planejamentos para 
elaboração de documentos para SUBVENÇÃO PARA ENTIDADES SOCIAIS com as 
Entidades de Atendimento Alta Complexidade Idoso, drogaditos e Morador de Rua; faz 
esclarecimentos dos objetivos e a necessidade desta subvenção; inclusive já sugere a data de 
1/03/ às 9:00 para elaboração do documento de edital e outros necessidade para este assunto e já 
oficializar a Câmara Municipal para elaboração e aprovação da lei municipal de Utilidade Publica,
sendo uma lei para beneficio das 04(quatro) entidades ver esta possibilidade. Coloca ainda, que 
deve ser reorganizado Edital das Câmaras Temáticas, devido alterações ocorrida em Portaria. I1-) 
Oficio 213/DAS - Discussão e aprovação de Subvenção PROJOVEM ADOLESCENTE - para 

subvenção de parte dos recursos para Associação parceira NOVA ESPERANÇA; esclarece a 

esta necessidade, diante da complementação dos custos de uso da sede. Coloca em discussão e 

aprovação. Não havendo restrições ficando assim aprovado. Prossegue a Sra. Presidente colocando

o item: III-) Ofício 214/DAS -

cumprimento ao Decreto 3100 de 30/0699 art. 11 da Lei Fed. 9790/99 homologação da 

deliberação CMDCA de Seleção de Projetos de Capacitação de adolescentes para o Termo de 
Parceria com a Oscip CRE2. Esclarece a Sra. Presidente que o assunto dever ser homologado por 

este Conselho, pois o Decreto 3100, conforme já citado cita este requisito para assinatura do 
TERMO DE CONVENIO, ao final solicita dos presentes aprovaç�ão. Não havendo restrições 

ficando assim aprovado. Prossegue com o -ítem n° IV- Oficio DAS 215/10 -Ref. Termo de 

Parceria do PROGRAMA DE PATROCIONIO DO BANCO DO BRASIL através do Oscip

Cre2 "Cidadania da Gente"; a Sra. Presidente esclarece que pleiteou junto ao Banco do Brasil e 

selecionado dentre 6.150 Projetos. Sendo que esta parceria foi sugerido iniciar no evento anual

Festão da Praia, porem ainda vai para a pré-seleção. Cita ainda da prestação de contas mensal.

Neste momento, complementa a sra. Sueli a necessidade de dar transparências aos órgãos. Outro

assunto que foi comentado em reunião anterior, foi questionado das ONGs., de drogaditos deve ser 

inscritas na FUNASA., porem não temos esta informação oficial, sugere que seja provoca reuniao

Discussão e aprovação do TERMO DE PARCERIA em 
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junto a Saude e Educação para ver como que deve proceder, porem segundo informações tanto a 
saúde como a educação ainda não possui legislação que normativa estas inscrições. Não havendo
outros assuntos, e ninguém mais fez uso da palavra. A Sra. Presidente deu por encerrada a reunião,
que manda lavrar a ata que após lida vai assinada pela Mesa Diretora presente. Tendo como adendo 
a lista dos membros presentes. Nada mais. 

ROSE NEIr deu ROSE NEIDEMAGALHAES MENDONÇA
Presidente ) 

ELJANAERISTINA ACHE GRACIOSO
AuNiliando 

1ZERTE DA CRUZ 
Casa dos Conselhos 


