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cONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 

ATA DA 132" (CENTËSIMA TRIGÉSIMA SEGUNDA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA -CMAS 

Aos 05 (CINCO) dias do mês de ABRIL de 2011, às 9:35 (nove horas e trinta cinco minutos), nesta Cidade, na sede da 
Casa dos Conselhos sito à Rua Inocêncio dos Passos, 86, Mongaguá/SP; realizou a 132" (centésima trigésima segunda) Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTËNCIA SOCIAL CMAS, Presidida pela Sra. Sueli de 
Fátima dos Santos Germano Moreira( Dir. DAS), auxiliando pelas Sras. Rose Neide M. Mendonça e Sra. Izèrte da 

Cruz (Casa dos Conselhos) com a presença dos membros: Sr. Raul Nunes (Cre2), Sr. Rubens de Oliveira Barbosa(
Segurança), Sr. Vagner Pereira Santana ( Comunid. Terap. Agape Shalon ), Sra. Ana Paula de Souza ( Assoc. Sete 
Montanhas ), Sra. Carla Aparecida Maç�o (APAE), Sr. Raimundo Augusto da Silva(Ass. Benef.Nova Esperança),. Sra 
Renata Louzada de Lima Jur/Das ), Dr. Gabriel Dante( Juridico ), Sr. merson de Souza Lima( DAS/Financeiro). Teve 
início a reunião com a palavra da Sra. Presidente que justificou as ausências de Sérgio de Lima Gomes (Educação), Sra 
Maria Oliveira Cajé ( Saude) e Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), devido a compromissos s assumidos e 
saude na familia. Em seguida apresentou a pauta do dia: 1) Oficios e Documentos enviados e recebidos; 2)- Discussão e 

aprovação dos Planejamento das execuções/2011; 3) Assuntos decorrentes. Prossegue a Sra. Sueli citando o 
recebimentodo oficio05/11- DEFNAS, comunicando o Cadastramento do FMAS, e esclarece que o referido documento já 
foi enviado junto ao Setor de Contabilidade para ás providencias do CNPJ deste Conselho, instrumento necessário para 
transparência. Inclusive cita exemplos para sanar os casos dúbios que ocorrem. Neste momento incia-se uma discussão
quanto a falta de informações. E sugerido o envio de oficio ao responsável do site Municipal solicitando deste acrescentar a 
transperencia dos recursos do FMAS., e já solicitar atualização das informações do link., Casa dos Conselhos. 
também on-line comunicação de n° 187 do CNAS o Cronograma das reuniões com suas devidas pautas das discussões 
Sugere que os membros circulem para conhecimento de todos. Recebido Comunicação Interna datada de 11/03/11, da 
Sra. Neli dos Santos, solicitando afastamento do cargo de gestora do FMAS., justificando indisponibilidade de tempo e 
incompatibilidade das funções e fiscalização. Diante deste recebimento sugere indicar o Sr. Emerson de Souza Lima 
como Gestor/FMAS, visto que este já vinha atuando no financeiro do FMAS/DAS; Recebido também a Portaria de n' 
082/11, com as alterações das representatividades de Assistência Social, Segurança, Apae e Associação Agua Branca.
Lembra que deve solicitar outra alteração do afastamento da Sra. Rose Neide M Mendonça, pois esta renunciou e será 
representada apenas como Soc. Civil, diante de acumulo de funçöes. Recebido Projeto Social da Associação Sete 
Montanhas Pintura em tecidos" e ainda referenda também "Tai-chi-chuan", para que seja Inscrito junto a este 
Conselho. Informa a Sra. Presidente que será analisada para possível inscrição, conforme novas orientações. Recebido 
comunicação on-line Resolução 7-CNAS, definindo os prazos para realização da Conferencia Municipal que ocorre entre 
as datas de 02/05 a 07/08/2011; solicita dos presentes manifestação para composição da Comissão desta Realização. Neste 
momento, inicia-se a composição ficando assim: Rose Neide M Mendonça, Carla Aparecida Mação, Vagner Pereira 
Santana, Raimundo Augusto da Silva e Sueli Germano. Sugere já iniciar as discussões com as realizações das Prés junto
aos CRAS e solicita das Entidades manifestar-se no desejo de realizar também nas Entidades. Aproveitando assunto para 
comunicar o Recebimento do Comunicado Comsea. Solicitando a realizaçaão de sua conferencia que ocorre no mesmo

periodo, na mesma data da Conferencia de Assistência para facilitar suas realizações. Sendo que não houve objeçðes de 

aproveitamento da data para esta realização consignada. Outro recebimento é a comunicação on-line do MDS, referente o 
preenchimento de formulário através do SUASWEB, da prestação de contas referente 1GD/2009. Sendo que já foi 
respondido, pois o prazo estava iminente. Sendo que após o envio, recebido um Comunicado da prorrogação de prazo ate 
29/04, porem sugere referendar este assunto e passa fazer a leitura na íntegra do referido Relatório de Prestação de 
Contas/2009, com esclarecimentos e justificativas. Ao final sugere dos presentes referendar, Não havendo manitestaçao 
contraria ficando assim aprovada. Em seguida cita o recebimento da CUJUR-DAS, com anexo oficio 142/1l PIM Prot. 95 

referencia Assoc. São João Batista, - este documento é apenas para manter este Conselho informado, pois o documen 

Ja toi respondido por este Setor Juridico e aproveitamento o ensejo do assunto, foi respondido oficio21/11-C40 
eto irTegularidade do Lar de Idosos Recanto de Davi, e ainda foi encaminhado para a Comissão de FiScalzaa0a 
acnuncla de um usuário do Projeto Missão Samambaia para CREAS e estando no aguardo da Comissao de F1Scal2agao e 
eatooe Atendimento do CREAS, visto que assunto foi encaminhado ao Setor para atendinento. Outro assun 
P onsta reunião de n' 2)- è aprovação das discussðes da Comissão de Planejamento ocorrida na data de 
que discutiu e apresenta a Minuta do Planejamento das ações/2011, e faz referenclas co fazer a Jeitura na acompanhamento as ações do CNAS e escolhendo algumas ações paralelo ao Nacionazl osalucão l6/CNAS,

Recebido 

vem 

ntegra pausando para as justificativas e esclarecimentos. E neste mesmo dia também foi discutido a Resoluco A 
Esclarece a Sra. Sueli que este Conselho deve regulamentar as inscrições das Entidades Sociais ae a ae 
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o prazo para adequar as inscriçöes. Diante de ser uma discussão que arrola os Ministerios da Saudee Educaç�o que ainda 

o iniciaramo processo para adequar as inscrições das Entidades que atendem os segmentos o assunto vem se estendendo, 
não 

ois o Ministério de Desenvolvimento Social esta adiantado nesta questão. Sugerindo que este Conselho busque agendar
iunto a estes Conselhos( Educação e Saúde ) para pautas também este assunto. Inclusive, haverá reunião junto à DRADS, 

que segundo informações da pauta será discutido a Resolução 16e outros assuntos. Diante desta questão teremos algumas 
Entidades que não poderá ocupar cadeiras neste Conselho. Mas, não é o momento para esta discussão ainda,pois devemos
também adequar a nossa Lei Municipal, gostaria de iniciar esta discussão logo no mês de agosto. Neste momento, toma a 

palavra a Sra. Rose , que faz complementaçðes da Resolução 39/2010-CNAS , 
Referente os beneficios eventuais. 

Prossegue a Sra. Presidente, citando as mudanças que ocorreu com aprovação dos Relatórios de Prestação, dos 

Programas e Projetos co-financiados do Federal, Estadual e Municipal. Esclarece que antes, os Relatórios era 

apresentado e aprovado mensalmente. A ora será SEMESTRALMENTE. Com a contrapartida do que os Técnicos da 

Drads, virão mensalmente visitar estes projetos.E o Relatório Financeiro está a cargo do Sr. Emerson apresentar. 

Propöe a Sra. Sueli, que está ação também poderá ocorrer com os membros Conselheiros, para conhecer melhor nossos os 

Projetos. Neste momento, inicia-se discussões quanto as demanda do Pró-Jovem e foi sugerido diversas ações para dar 

também oportunidade aos jovens interessados. Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra a Sra. 

Presidente, deu por encerrada a reunião e manda confeccionar a ata que após lida 

Diretora presente, constando como adendo a lista dos membros presentes. Nada Mais. 
aprovada vai assinada pela Mesa 

SUELI DE FATIMA GERMANO MOREIRA 

Presidente - eleita empossada -março a maio/11 

I2pRTADÁ CRUZ 

Casa jos Conselhos 

ADENDO0
Listas dos membros presentees 


