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ATA DA 111 (centésima décima primeira) REUNIÃO ORDINÁRIA D0 CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ -CMAS 
Aos 03 (tr�s) dias do mès de ABRIL de 2009, às nove horase quinze minutos (9:1Sh). nesta Cidade, na sede cedida da Diretoria de Assistência Social- DAS. sito à Av. Marina. 65. Mongaguá SP; realizou-se a 111 (centegésima décima primeira) Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS, Presidida pela o Sr.Gabriel Dante (Soc. Civil. CCM), e auxiliada por Eliana Cristina Hase Gracioso(DAS) com a presença dos membros: Paulo Fenner( Supl. Cre2) Sr.Vagner P. Souza (Comunidade Terap.Agape Shallon). Sr.Raimundo Augusto da Silva e Sra. Maria Lucia B Silva ( A ssoc. Benif. de Nova Esperança). Sr'Manuel Roberto Vincenzo (Pastoral da Criança) Sr Maria Lucia Barbosa da Silva e Sueli GermanoMoreira(APAE), Sr" Ana Paula de Souza( Assoc. Sete Montanhas), Nancy de Sá e Silva ( Assoc. Aratu). Sr Jane Borges dos Santos( Diretoria de Cultura), Sr.Edilson José dos Santos (Diretor do 

Semutran), St.Anisio Santana (Depart. de Saúde), Sr. Salim Salomão ( Diretoria de Contabilidade). 
Dr Renata Louzada de Lima (Assessora Juridica -DAS), SP Maria Divina Sales (suplente). Valéria 
Pina de Carvalho (FSS ) Sras. Izerte da Cruz e Elisete ( representante da Casa dos Conselhos). Teve inicio 

a reunião com a palavra o Sr. Gabriel, que agradece a presença de todos. Em seguida, justifica a auséncias 
da Rose Neide M. Magalhães (Fundo Social de Solidariedade), Sr Lilian Soledad da Silva 
(Soc.Civil. Oscip-Cre2). Após cita a pauta do dia: 1I) - Documentos e oficios enviados e recebidos; 2 
Discussão e Aprovação dos Relatórios e Prestação de contas/parcial dos Programas e Projetos 

conveniados entre Estado e Prefeitura, referente ao mês de MARÇO/2009; 3- Discussão e Aprovação 
do Plano de Ação de Instancia Federal/2009; 4)- Conferência Municipal; 5- Denuncias; 6) Pleito 
Eleitoral da Sociedade Civil-2009-2012; 7)- Assuntos Gerais. Prossegue o Dr. Gabriel, colocando oficio 
enviado ao Ministério Público, com anexos referente a duas Entidades, sendo: Rotary Clube de Mongaguá e 

Casa da Amizade de Mongaguá,tiveram suas inscrições indeferidas por não atenderem um item da 
Resolução/Edital 01/09 do artigo 3° ao Pleito Eleitoral da Sociedade Civil: quadriênio: 2009-2012. 

esclarecendo que 
Comunitário Aratu e Assoc. Benef. Nova Esperança), outro oficio ao Ministério em resposta ao que foi 

solicitado em oficio de n° 22/09, PJC ic/15 Irregularidade de ONG D'Amore,, esclarece que o referido já foi 

respondido com Relatórios. Recebidas diversas corespondências eletrónicas e passa a citar: Convite para 

reunião ampliada nas datas de 13 e 14/04, sobre o tema: Participação e controle social Interface para 

concretização da SUAS, foi referendado o Sr. Raimundo Augusto, representando a sociedade civil e a Sra. 

Rose Neide, representando o CONSEAS o Municipio, em decorrência dos prazos das inscrições, estando à 

disposição material para estudo. Sendo esclarecido que houve reunião preparatória para Gestores na data de 

19/03. Sendo necessário levantar junto ao Gestor do FMAS., se há recursos destinados aos Conselheiros 

referente à capacitação e viagens a serviço. Outro Convite para reunião sobre a Policia Comunitária na data 

de 14/04, fica aberto o convite aos presentes, outro convite e a reunião de fundação da Associação de Bairro 

do Jd. Leonor. Cópia do oficio 14/09 e 20/09, endereçado ao Sr. Prefeito, referente ao Bloqueio do repasse 

dos recursos do Piso Básico de Transição. Sendo que o referido já foi respondido justificando. Inclusive 

sugere aprovação de "Moção de Apelo", após discussão ficando assim aprovado o envio. Recebido folder 

convite para Palestra da Defensoria Pública. Recebido Relatório de Planejamento das ONGS. Pastoral da 

Criança e Assoc. Sete Montanhas. Recebido Denúncia anônima, referente a maus tratos da Casa de 

Repouso, situado a rua Manoel Cesário Pereira( Vitória da Luz). Neste momento inicia-se discussão referente

a Comissão de Fiscalização deste Conselho. Inclusive houve a proposta do convite. junto ao Orgão de Classe 

Corem, também a proposta da participação da Técnica Assistente Social Sra. Divina, e assim realizar

Outros convites para os Técnicos da área: Vigilância Sanítária, Engenharia, Juridico, Contábil e outros se 

nouver necessidade. Neste momento, foi distribuído o Edital n° 003/09, da formação das Comissões

(Camaras) Provisória já compondo algumas representações
faltantes.

recebimento dessas indicações reformular o Edital com esta composição. Ficando já mareada a data de 

15/04, às 10:00 horas, esta vistoria. Outro assunto é referente à realização doI Encontro das Entidades

faltando 02(duas) Entidades, que feitos convites e aceito( Assoc e Movimento

Esclarece o Sr. Presidente após 
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Sociais ocorridas na data de 28/03, com registro de presença de 126(cento e vinte seis) pessoas. Esclareceque foi agendado várias Entidades para regularização.Não havendo outros assuntos, passa a palavra àtécnica Sra. Eliana para colocações de aprovação dos Relatórios e Prestação de contas referente o mês de março/2009. Com a palavra a Sra. Eliana que inicia citando de forma sucinta o Relatório dos Programas e Prestação de Contas: Números de atendidos, valores de convênios bem como a contrapartida. Ao final, foi iniciada a discussão referente ao assunto. Neste momento, pedea palavra a Sra. Sueli ( APAE ), que questiona a necessidade de também ser apresentado o Relatório de Prestação de Conta ( Contabilidade), com os devidos demonstrativos. Esclarece a Sra. Eliana que o Setor de Contábil, informa a princípio de formaverbal para o preenchimento dos Relatórios, após é feito o encaminhado, junto ao documento. Diante do questionamento aproveita a presença do representante desta Diretoria para esta solicitação. para que no máximo no 1° dia útil seja entregue esta Prestação de Contas, junto à pauta. Prossegue a Sra. Eliana que também cabe aos Conselheiros. certificar junto ao setor se vem sendo cumprido as devidos aplicações. a fim subsidio de aprovação ou n�o. Sendo sugerido oficializaro setor desta incumbencia. Dando continuidade. iniciou-se a colocação sobre o Plano de Ação de Instancia Federal/2009; Citando através de leitura sucinta,com pausas para esclarecimentos. Ao final, foram coloca ambos os assuntos para aprovação. Não havendorestrições foi aprovado por unanimidade. Prossegue com a palavra o Sr. Presidente que solicita do presenteuso da palavra para suas colocações. Com a palavra o Sr. Raimundo que cita um "viograma" que vem sendodistribuído com a chamada do Programa Pró Emprego 2009. citando bolsa auxílio, porém os inscritos são cobrados. Sugerindo que seja averiguada a veracidade do assunto. Neste momento, coloca a disposição a Sra. Divina, em certificar do referido anuncio no endereço e data. Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, que manda lavrar a ata, que vai assinada pela Mesa Diretora e anexo a lista dos presentes. Nada Mais.
MESA DIRETORA

GABRIEL DANJE
Presidente 

Anexo Lista de Presença. 
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