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IA DO CONS ATA DA B8" (OCTUAGESIMA QTTAVA) REUNIÁO ORDINÁDI 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DE MONGAGUA- CMAS 

tos(9:35"), Ao 02 dois) dias do mês de ABRIL de 2007, ds nove horas e trinta cinco mina 
Cidade, na sede cedida deste Conselho, sito à Av. arina, 65 - Itapoan, Mongas

Social 
Ne a Octuagésima Oitava(88°) Reuni�o Ordinária do Conselho Municinal d a.sP; real4 

Ailton de de Mongagud-CMAS, Presidida pelo Sr. Otavio Marcius Goulardins e auvili encia S 

Avelar (Depto. de Cultura), Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso (Depros), Sra 

da ata anterior, após a reunião 

cida 
Souza ( Assoc. Sete Montanhas). Teve início a reuni com a palavra o Sr. Otavio Mar 

colocaçdes. Passa a citar a Pauta do Dia: 1°) - Documentos e oficios enviadose recet

Abreu, com a presença dos membros:Sr. Paulo F'enner (CRE2) Sra Por 

na 

Ailte 

Paulda de arcius, que 
fazer suas cita a necessidade dos membros fazerem a leitura 

Discussao e Aprovação dos Relatórios e Prestação de contas/parcial dos 2) 

Projetos conveniados entre Estado e Prefeitura, amas e referente o mês de FEVEREIRO 2007; 3)-Trabalhos da Comisão de Fiscalização; 5)-Assuntos Gerais. Prossegue o Sr. Marcius, citando oficios recebidos; oficio n° 057/07-PJC- que solicita vistorias junto às Entid 

Relatórios de Fiscalização concluidos, mas que diante da falta de alguns Relatórios e vendo 
também ser agendado novas visitas, foi marcada reunião dos técnicos e membros para a data 

Sociais, Lembra o Sr. Presidente que referida respo0sta deverá ser encaminhada, junto

06/03, para dar continuidades aos trabalhos de Fiscalização. Logo após esta realização devesk
ser respondido com anexos, inclusive já foi encaminhado via oficio: n°007,008, 008-b/2007

aos Orgãos: Conselho Tutelar, Fórum, Ministério Püblico, Jecrim, Cras( Agenor de Campose
Vera Cruz) a Relação atualizada das Entidades Sociais inscritas. Enviado Oficio n° 006/07,A 
Executivo solicitando Relatório Financeiro do FMAS em cumprimento ao Decreto 3381 
Rececbidos: Resolução n° 29-SEADS, com anexos modelos do Cadastro Pró Social. Esclarece a 
Sra. Eliana, da necesidade das Entidades Sociais se cadastraremjunto a Secretaria Estadual 

de Assisténcia e Desenvolvimento Social. Prossegueo Sr. Presidente solicitando da Sra. Eliana 
Cristina, uso da palavra para exposição dos Relatórios Circunstanciado dos Projetos e Programa 
conveniados, referente o més de Fevereiro. Com a palavra a Sra. Eliana, que passa a fazer a 
leiturasucinta, pausando com esclarecimentos dos referidos Relatórios mês fevereiro/2007. 
Idoso (Centro Social do ldoso), Recriar, Abrigo Infantil e Renda Cidada, após foi solicitado 
aos presentes uso da palavra para suas colocaçðes e aprovação. Não havendo restrições foi 

aprovada por unanimidade. Em seguida, sugere o Sr. Presidente uso da palavra aos presentes 
para suas colocaçðes e ou esclarecimentos. Pede a palavra a Sra. Ana Paula, que cita as 
denuncias que vem ocorendo junto às Entidades Sociais - asilar, a última sobre falta de 
alimentaçãoe maus tratos, Neste momento, inicia discussöes em relação a falta de postura e conduta de Dirigentes destas Instituiçðes, por falta de informaçðes e conhecimento quanto aos 

erviços prestados ao segmento; e que inclusive já houve várias pautas solicitando Capacitaçao as lEntidades, Outro assunto também deliberado,foi em relação ao encaminhamento do nosso Faital (003/06) ao Executivo( oflcio n°044/06), complementa a Sra. Eliana Gracioso, que apps uar niormaçöes, soube que esta ação já está sendo executado junto a Guarda Municupaapos contalo com o Diretor da Guarda Municipal - Sr Market, que ficou de encaminnar relatorio do que tem sido feito até o momento para ser apresentado em plenana: Neste 
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momento, foi sugerido reiterandoo oficio enviado ao Orgão (GM) designado pclo ExecutivV0, 

o pSição referente ao assunto. Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra, o 
Senhor Presidente dá por encerrada a reuniäo, que manda lavrar a ata que após lida vai assinada por sua Diretoria Executiva, que preside. Fazendo parte integrante desta ata a lista dos membros

presentes. Nada mais. 

EXECUTIVA 

OTAVIO MARCIUS GOULARDINS 
Presidente 

AILTON DE ABREU
Auxiliando.

ANEXO: Lista dos membros presentes 


