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ATA DA 34" (Trigsima Quarta) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DAASSISTËNCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ-CMAS
Aos 15 (QUINZE) dias do mês de ABRIL de 2011, às 10:15 (dez horas e quinze minutos), nesta Cidade, na sede da Casa dos Conselhos - sito à Rua Inocêncio dos Passos, 86, Mongaguá/SP; realizou-se a 34"(Trigésima Quarta) Reunião Extraordinária do CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÉNCIA SOCIAL - CMAS,Presidida pela Sra. Sueli de Fátima dos Santos Germano Moreira( Dir. DAS), auxiliando pelas Sras. Rose Neide M. Mendonça e Sra. Izerte da Cruz (Casa dos Conselhos) com a presença dos membros: Sr. Raul Nunes ( Cre2), Sr. Manoel Roberto vicenzo(Pastoral da criança), Sr. Rubens de Oliveira Barbosa( Segurança), Sr. Raimundo Augusto da Silva(Ass.Benef.Nova Esperança). Teve inicio a reunião com a palavra da Sra. Presidente que justificou as ausências de Sérgio de Lima Gomes (Educação), Sra. Carolina Messias( Dir de Cultura), devido a compromissos assumidos. 
Recebido do Convite FRAS-Costa da Mata Atlantica, CONVITE ENCONTRO para Discussão da RESOLUÇAO 16 e Certificação das Entidades; 2) Assuntos decorrentes. Em seguida, esclarece e distribui Os convites aos presentes, esclarecendo que conforme já discutido anteriormente em reunião ordinária. Ocorreu 
uma reuníão na DRADS, que esteve presente que discutiu este encontro. Nesta discussão o principal tema é a 
Resolução 16 e Certificação das entidades sociais. Sendo que o convidado palestrante é o Sr. Renato Saidel, que tem a experiência como sociedade civil e ainda por ser representante junto ao Conselho Nacional. Em seguida cita também a Resolução 39/2010 que reordena os beneficios eventuais no âmbito da Politica de Assistência
Social, fazendo a leitura na íntegra do art. 4°. Cita ainda que o prazo para esta regularização das inscrições é até 
30/05/11; e acredita que este prazo será estendido. Porem, enquanto isto não ocorre, solicita dos membros que 
inicie a reorganização. Esclarece ainda, que o CNAS fazia a Certificação com Entidades de saúde e educação, 
estas queria este beneficio para isentar de impostos, houve grandes discussões nesta questão. Agora está 
mudando esta nomeclatura para o Municipal é INSCRIÇÃO e o NACIONAL faz a CERTIFICAÇÃO. E para 
que a Entidade possui esta inscrição e a Certificação é necessário que as entidades possue um trabalho social
obedecendo a TIPIFICAÇAO, deve possuir um Plano atendendo as questöes sociais. Neste momento, toma a 
palavra a Sra. Rose Neide, que esclarece quais são os serviços que deve ser inscritos, citando exemplos da 
Pastoral da Criança e Associação Rural Agua Branca. Coloca ainda que a rede precisa de técnicos profissionais 
e as entidades deixar do amadorismo para profissionalismo. Para muitos será um tanto dificil, porem é 
necessário. Inclusive, este Consclho será afetado, pois algumas das Entidades deixará de ocupar cadeiras de 
representatividades. Neste momento, questiona o Sr. Manoel citando que são tantas as exigências e as entidades 
não ganha nada. Prossegue a Sra. Presidente solicitando dos presentes que todos comparecem, para isto solicita 
que seja providenciado o convite a todas as Entidades e confirmem a presença até a data de 18/04, para 

agendar veiculo. Não havendo outros assuntos, solicita dos presentes uso da palavra para suas colocações e 
esclarecimentos. Não tendo ninguém que fez uso da palavra a sra. Presidente deu por encerrada a reunião que 

manda lavrar a ata que após lida e aprovada vai assinada pela Mesa Diretora presente, constando como adendo a 

lista com assinaturas dos presentes. Nada mais. 

Em seguida justifica esta convocação, devido a pauta do dia: 1) 

SUELI DE FATIMA GERMANO MOREIRA

Presidente marçoa maio/l1 

PphnDan do 
ROSE NEIDE MAGALH MENDONÇA
Auxiliando

IZERTE BA CRUZ 
Casa dos Conselhos 

ADENDO 
LIsta dos membros presentes


