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ATA DA 7ª (SÉTIMA) REUNIÃO EXTRAODRINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ – CMAS 

 

 

 

Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte um (21/09/2021), às 13h30min 

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

realizou-se a 7ª (sexta) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

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

Santos Oliveira,  secretariado pela Sra Alini Araujo Onorio.  Dado início aos trabalhos, compuseram 

a mesa o Sr. Presidente Felippe dos Santos Oliveira, a Vice-Presidente Sra. Celma Gazoli Bergamaschi 

e a Ilustríssima Sra. Monica Melo Gomes, Diretora Municipal da Assistência Social. Cumprida as 

formalidades de praxe, 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, 

José da Cruz Cordeiro Sardinha  e Natália Boaventura Minério, confirmadas através da lista de 

presença. Dando prosseguimento o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e 

enfatizou a necessidade urgente de ser deliberado a questão pautada. Em seguida, passou a palavra 

para a Conselheira Celma que expôs ao Conselho os termos pactuados entre o Munícipio e a Secretaria 

de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo que, por meio da Deliberação do CONSEAS/SP 

nº 20 de 20/07/2021, que contemplou o município ao recebimento do valor de R$ 32.116,41 (trinta e 

dois mil reais, cento e dezesseis reais e quarenta e um centavos) para custeio dos benefícios eventuais 

decorrentes do Plano Municipal de Assistência Social, em conformidade com a Lei Municipal que 

institui tais benefícios. Em seguida, dada a palavra aos Conselheiros, para que manifestassem a sua 

concordância com os valores apresentados, de forma unanime todos se posicionaram favorável, 

afirmando o aceite. Dando prosseguimento a reunião, a Comissão de Fiscalização apresentou o parecer 

favorável ao Plano de Ação da Associação Amor é Vida, relativo ao ano de 2021. Assim, com o parecer 

favorável da Comissão de Planejamento, anteriormente apresentado, os Conselheiros aprovaram por 

unanimidade o Plano de Ação de 2021 da Associação Amor é Vida, determinando a expedição em 

definitivo da inscrição no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social. 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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