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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL

RIA DO ATA DA 141 (CENTÉSIMA QUADRAGESIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁPI 
CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIASOCIALDE MONGAGUÁ-CMAS

Aos 04(quatro) dias do mês de Abril de 2012, às 9:25 (nove horas e vinte cinco minutos), nesta Cidada 

na sede da Casa dos Conselhos - sito à Rua Inocéncio dos Passos, 86, Mongaguá/SP; realizou-se a 1418 

(centésima quadragésima primeira) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTËNCLA 
sOCIAL CMAS, Presidida pela Presidente interina Sra. SUELI S. GERMANO MOREIRA e auxiliando Sra 

Izerte da Cruz (Casa dos Conselhos) com a presença dos membros: Sr. Sergio de Lima Gomes( Dir, de 

Educação), Sra. Silvia Simões ( representando a Cultura), Sr. Raimundo Augusto da Silva ( Associacão

Nova Esperança) Sra. Lucia Barbosa da Silva( APAE ). Teve início a reunião com a palavra a Sra. Sueli que 

solicita dos membros a leitura individual da ata anterior, que após a leitura os membros pedem 

esclarecimentos e sua aprovação. Não havendo restrições ficando aprovada pelos presentes. Após 

justificou a ausência da Sra. Maria Oliveira Cajé( Dir de Saude ), por motivos de compromissos da saúde.

Após cita a pauta do dia: 1) Ofícios e Documentos enviados e recebidos; 2)- Assuntos decorrentes. 

Prossegue a Sra. Presidente citando que em decorrência com a falta de números de membros não será 

pautado assuntos que requer DELIBERAÇÃO. Prossegue citandoo recebimento do Oficio DRADS/BSA ne 
10/12 com anexo Decreto 57.501/11.- que institui o Cadastro Estadual das Entidades-CEE no sistema de 

Convênios. Esclarece a Presidente que às Entidades deve acessar o sitio WWW.convenios.sp.gov.br, 

para fins deste CADASTRO, cita também sugere que seja encaminhada cópia do referido às demais 

Entidades do Município. Outro oficio recebido de 001/12-do COMSEA, solicitando indicação de um 

titular e seu suplente para ocupar a cadeira de representatividade. Após discussão ficando os indicados:

Titular o Sr. Raimundo Augusto da Silva e sua suplente Sra. Lucia Barbosa da Silva. Recebido também 

oficio 072/12-APAE, que solicita Declaração de Inscrição da APAE junto a este Conselho. Sendo que o 

referido já foi providenciado. Não havendo outros recebimentos, cita que devido não haver número 

suficiente para aprovação da utilizaç�ão do I6D, fica este assunto para reunião seguinte. Inicia-se uma 

discussão de esclarecimentos quanto a questão das compras que deve seguir a legislação e orientações

do Tribunal de Contas. Em seguida, abre aos presentes para suas colocações. Pede a palavra a Sra. Lucia

(Apae), que cita que APAE foi beneficiado com um lote(100 unidades) de Câmeras usadas e revisadas 

para serem doadas para Educação. E já vem sendo doadas. Outro assunto, o beneficio é os valores do 

programa Nota Fiscal Paulista, que no primeiro semestre houve um beneficio de doze mil, já no segundo

semestre dobrou para vinte quatro mil. Com esta verba está sendo aplicada na reforma da futura sede.

Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra a Sra. Presidente, deu por encerrada a 

reunião e manda lavrar a ata que após lida vai aprovada e assinada pela Mesa diretora presente. Nada 

Mais. 

SUELI DEFATÍMA S.G. MOREIRA

Presidente interina 

ADENDO: Lista com assinaturas dos presentes 


