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ATA DA7 (SEPTUAG�SIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA D0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTËNCIA SOCIAL DE MONGAGUA- CMAS 
Ao 01(primeiro) dia do mês de JUNHO de 2006(dois mil e seis),às 9:35" (nove horas e trinta e cinco minutos), nesta Cidade, na sede do antigo Clube Itapoan, sito à Av. Marina, 65, Centro Mongaguá Realizou-se a Septuagésima Setima( 77) Reuniào Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, Presidida pelo Sr. Oávio Marcius Goulardins, auxiliado pela sra Izerte da Cruz( Casa dos Conselhos), com a presença dos 
seus membros: Sr. Paulo Fenner (Suplente-Cre2), Sra. Neli dos Santos( Depto. de Contabilidade), Sra. DelmaDomingues Tamagnini( Fundo Social da Solidariedade), Sra. Ana Paula de Soza Associação Benef. 7 Montanhas), Sr. Ailton de Abreu( Comum. Terap. Agape Shaloon ), Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso (Depros). Sr. Raimundo Augusto dos santos( Assoc. Benef. Nova Esperança); Sra. Rita Carmina Gonçalves( CAMP) e convidado S. José Manoel da Silva( Assoc. Benef. Radio Aratu ). Teve início a reunião com a palavra o Sr. Presidente que just1fhca a não leitura a ata anterior, pois está a cargo da Sra. Secretária e até o presente momento não compareceu. Porem, será exposto os assuntos discutidos em reunião anterior, na oportunidade será lhda e aprovada. Outra discussão, que não será colocado na pauta são os Relatórios Circunstanciado, referente o mës de maio/2006, segundo nformações a técnica responsável, desligou do Departamento e, não tendo em mãos os Relatónos para esta apresentação da pauta. Após cita a pauta do dia: 1- Oficios enviados e recebidos; 2 Trabalhos das Comissões/Fiscalização; 3)- Comissäão do Programa Bolsa Família/PBF, conforme Instrução Normativa n°01 - de 20/05/05; 4)-Assuntos Gerais. Prossegue citando oficios e documentos enviados e recebidos. Recebido circular DRADS., comunicando o atual Secretário Estadual de Desenvolvimento. Recebidooficio Ministério Público n° 0158/06, solicitando o andamento dos trabalhos da Comissão de Fiscalização, juntoao Abrigo Provisório. Sendo respondido através do nosso oficio n° 020/06, sugere o Sr. Presidente, enviar cópia do referido Oficio - M.P., junto aos Técnicos, para conhecimento e neste já comunicar para realizar os trabalhos de Fiscalização junto às Entidades, outro oficio n° 21/06, a todos os membros, solicitando presença na reunião para discussão das alterações do Regimento Interno para as providencias do Decreto Municipal. Outro assunto, é referente Comissão do Programa Bolsa Família/PBF, conforme Instrução Normativa n°01 - de 20/05/05, pois os CRAS estão questionando açöes deste Conselho em relação as atribuições de sua nomeação como instancia de controle deste Programa, segundo informações verbais do DEPROS., o Conselho foi indicado para exercicio do papel, porem não foi regulamentado ( em Decreto Municipal ), bem como as orientações deste procedimento, pois a técnica responsável desligou do Orgão,
momento, inicia as discussöes referente ao assunto. Após discussão, ficando a cargo da Sra Rose Neide,providenciar junto a este Ministério e DRADS., esclarecimentos no que tange, para agilizar os trâmites legais e 
desempenho do papel, pois até o momento o Departamento Gestor Social, não colocou na pauta e também não foi 
providenciado a regulamentação da Comissão. Dando seqüência as discussões na reunião seguinte. Em seguida com a palavra a Sra. Eliana, que cita o convite do Fórum Regional para discussão NOB/SUAS, que foi convidada
para representar o Município. Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra o Senhor Presidente deu por Cncerada a reunião, e manda lavrar a ata, após lida será aprovada pelos membros presentes, conforme lista de 
presença que faz parte integrante desta ata. Nada mais. 

ocupando o cargo outra técnica que também desligou-se. Neste 
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