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ATA DA 8ª (OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ – CMAS 

 

 
 

 

 

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um (14/09/2021), às 13h30min 

(treze horas e trinta minutos) na Sala de Espelhos do Conviver, no município de Mongaguá/SP; 

realizou-se a 8ª (oitava) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, devidamente representado por seu presidente Sr. Felippe dos 

Santos Oliveira, secretariado pela Sra. Elisabeth Penedo Ouro Preto Marques.  Dado início aos 

trabalhos pelo Sr. Presidente Felippe dos Santos Oliveira,  verificou-se a presença dos 

Conselheiros, Lilian Europeu Freire Santos, Patrícia Freire Russo Martin, Ana Lúcia Maria da 

Conceição Gordo, Adriana da Costa Santos Camargo, Maria Aparecida Nieblas Cuculo, Maria de 

Lourdes Azevedo, Sheila da Silva Nogueira,  Natália Boaventura Minério, Claudia Carlos Sartori, 

Monica Melo Gomes da Costa, representando a Casa dos Conselhos Sra. Fátima Morabito e como 

ouvinte o Sr. Antonio. Dando prosseguimento o Senhor Presidente agradeceu a participação de 

todos os Conselheiros que se empenharam durante a realização da Conferência Municipal de 

Assistência Social, que apesar dos desafios encarados foi realizada com êxito e proporcionando a 

colheita de bons frutos, resultantes dos assuntos abordados e das propostas deliberadas. Ato 

contínuo o Sr. Presidente abordou as questões referente a composição e atuação das Comissões 

Temáticas, da necessidade de funcionamento das Comissões, principalmente das Comissões de 

Planejamento e Fiscalização, responsáveis pela análise documental e física das Entidade e Órgãos 

da Assistência Social, ressaltou que a Associação Amor é Vida necessita da análise, com urgência, 

da Comissão de Fiscalização, considerando o Plano de Ação do corrente ano, assim como, 

considerando a aprovação pela Comissão de Planejamento. Os integrantes da Comissão de 

Fiscalização que estavam presentes na reunião, salientaram a necessidade de se estruturar um 

roteiro para que pudessem compreender com mais exatidão o trabalho que deveriam executar, foi 

então sugerido pelo Conselheiro Anísio que buscassem junto a Casa dos Conselhos, nos 

documentos do CMAS, um modelo que era utilizado pelas Comissões anteriores, entretanto, dada 

a urgência do momento, o Sr. Presidente expos os pontos que deveriam ser observados pelos 

membros da Comissão para que pudessem analisar a entidade em questão. Os membros da 

comissão se comprometeram a reunir-se e dar andamento na análise desejada. Prosseguindo com 

a reunião, o Sr. Presidente ressaltou a necessidade de se estruturar a composição, organização e 

atribuição das Comissões Temáticas, positivando através de resolução o seu funcionamento, para 

que pudesse trazer mais segurança e diretriz ao Conselho e as respectivas Comissões, 

comprometendo-se a trazer posteriormente ao Conselho sugestões nesse sentido, para que 

pudessem deliberar.  Continuando, o Sr. Presidente informou que devido ao não comparecimento 

da Sr. Celma, que compõe a Comissão de Finanças, não seria apresentado a análise das contas 
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prestadas pela APAE, deixando para momento posterior. Informou a necessidade de 

preenchimento do senso SUAS, que será realizado em conjunto pelo Conselho, em reunião a ser 

marcada posteriormente. Informou aos integrantes do Conselho a possibilidade de requererem 

junto aos Vereadores do Município o direcionamento de emendas parlamentares impositivas, 

cabendo a cada entidade buscar a possibilidade de recebimento desses recursos para auxiliar na 

execução dos serviços propostos por cada um. Passando a palavra aos demais, a Sra. Fátima, 

integrante da Casa dos Conselhos, informou que houve a solicitação de uma munícipe, para acesso 

ao Plano de Trabalho protocolado pela APAE junto ao Conselho, para possibilitar o subsidio de 

possível denuncia a ser ofertada pela munícipe junto ao Ministério Público, considerando as 

questões de transporte às pessoas com deficiência. Foram expostos pelos Conselheiros a 

possibilidade de se conceder vistas ao Plano de Trabalho em questão, salientando que para extrair 

cópia do referido documento, seria necessário o requerimento por escrito, passando pela análise 

do Conselho. Debateram acerca da questão dos transportes das pessoas com deficiência para as 

terapias e atendimentos ofertados pela APAE, questão que deverá ser melhor aprofundada no 

momento oportuno. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra a reunião, com os 

agradecimentos de praxe. Sem acréscimos é lavrada a presente ata subscrita que, após lida e 

aprovada, segue assinada. 

 

 

___________________________________ 

FELIPPE DOS SANTOS OLIVEIRA 

PRESIDENTE  
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