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ATA DA 125 (CENTÉSIMA VIGÉSIMA QUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA D0 CONSELHOMUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA- CMAS Aos 08 (OITO) dias do mês de JUNHO de 2010, às nove horas e vinte minutos (9:20h), nesta Cidade, na 

sede da Casa dos Conselhos sito à Rua Inocêncio dos Passos, 86, Mongaguá/SP; realizou-se a 12 (centésima vigésima terceira) Reunião Ordinária do cONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÉNCIASOCIAL-CMAS, Presidida por SP. Rose Neide M Mendonça e auxiliada por Izerte da Cruz (Casa dos 
Conselhos ), com a presença dos membros: Sr Eliana Cristina H Gracioso(Coordenação DAS), Sra. Maria 
Lucia Barbosa da Silva (Assoc. Luz e Caridade), Sr (APAE), Sr. Vagner Pereira de Souza (Comunidade Terapêutica Agape Shallon ), Sr. Raul Nunes ( CRE2), Sra. Almerinda Buccanas( CAMP), Sra. Carolina
Messias de Souza Lara ( Dir. de Cultura); Sr. Rubens de O Barbosa(Dir. de Segurança/Semutran); Sr. 
Raimundo Augusto da Silva. (Associação Beneficente Nova Esperança), Sra. Maria Oliveira Cajé ( Gov.Saúde ), Sr Manoel Roberto Vicenzo ( Pastoral da Criança); Sr. Wolfgang F dos Santos ( Assoc. Rural Agua Branca); Sr. Sergio de Lima Gomes ( Dir. de Educação); Sra. Renata Louzada de Lima ( Dir de Asst. Social/JUR); Sr. Salim Issa Salomão ( Dir. de Contabilidade ); Sra. Ana Paula de Souza( Associação Sete Montanhas ); Sra. Adriana Buccanas de Almeida (Conselheira Tutelar ). Convidados: Sra. Juliana Sanches Mendes( Assoc. dos Migos do Projeto GURI); Sr. Ailton de Abreu( Casa de Retaguarda) e Sra. Solange N de Souza, Sra. Solange N de Souza. Teve início a reunião com a palavra a Sr. Presidente Rose Neide, que agradece a presença e sugere que todos faça leitura individual da ata anterior. E seguida distribui cópia da pauta do dia:Passa citar a pauta do Dia: 1) - Documentos e oficios enviados e recebidos; 2)-Discussão e Aprovação dos Relatórios Circunstanciado dos Convênios Estado/União, referente o mês de MAIO/10 3-)- Discussão e Aprovação da ADESÃO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; 4- Referendar o Edital/DAS do Festão/"Arraial da Gente"/2010; 4)- Assuntos decorrentes. Prossegue a Sra. Rose citando os documentos enviados e recebidos; Enviado oficio 034/10, à Comissão de Fiscalização solicitando nova agende de Fiscalização, inclusive dando prioridade às Entidades que estão pleiteando convênios com o Executivo nos segmentos: Tratamento à dependentes; Idoso e População de Rua; Enviado fax junto ao IMBRAPE, com as indicações dos participantes do cursos. No aguardo dos formulários de inscrição RECEBIDO demonstrativo(MDS-21/2010) dos recurso repassados do Estado/União, referente os convenios., passa em mão dos membros para ciência; Recebido Oficio MP 297/10, com cópia da ata que estiveram presentes os representantes da Comissão de Fiscalização; recebido Resolução MDS 16/10, que define os Parâmetros de inscrições das organizações de assistência social. Sugerindo que a Comissao de Planejamento, reunir-se para que reformule a nossa Resolução, diante dos parâmetros apresentados nesta Resolução. Prossegue a Sra. Rose citando a necessidade de aprovação da Adesão do PLANOMUNICIPAL, e diante desse assunto o referido Plano não houve alteração, porem lembra os presentes dos Programas e Projetos e os valores financiados bem como o número de atendidos. Complementando da Contratação de um educador - Convivência Familiar, e também onde estão sendo aplicados( Cras(s),Convivere Cursos). Diante do exposto solicita dos presentes uso da palavra para esclarecimentos e aprovaçao. Neste momento inicia-se discussão referente o Relatório Financeiro da prestação de contas.Sendo esclarecido pela Sra. Presidente, que foi indicado e aprovado um funcionário( Sr. Emerson, responsavel por este assunto, junto ao Gestor e a Comissão de Finanças. Porem, ainda não iniciou, devidoao rldunal de Contas estar no Setor. Mas, acredita que para o mês seguinte já teremos uma posi�ao aos processos.Inclusive 
CAPACITAGAO DO TRIBUNAL DE CONTAS. Neste foi distribuído material( Cartilha). Porem, foi 

disponibil1zado apenas uma cartilha para cada participante, estando à disposição para consultas. Sera visto a1 possibilidade ae adquiir outros exemplares, para que os membros possa obter cada qual o seu. Apos o solicitado dos presentes manifestação em relação a aprovacão do Plano Municipal. Não havendo ninguePque se fizesse objeçoes, sendo assim aprovado por unanimidade. Em seguida foi solicitado dar 

Emerson) e também outros representantes estiveram presentes na 



prosseguimento a pauta com a palavra a sra. Eliana, para exposição dos Relatórios Circunstanciados dos 
convênios, 

Projetos/Programas financiados, dando ênfase no Combate a Violência, o qual realizou-se um evento. 
Sugerindo ao setor Juridico da Casa dos Conselhos, alteraçðes na legislação Municipal(Lei). Prossegue a Reunião com a palavra a sra. Rose que passa citar a necessidade de referendar o Edital DAS/ "Arail da 

Gente/2010', passa citar as Organizações e açðes realizadas até a presente data. Passa a fazer leitura na 
integra do "Termo de Compromisso", que firmam as Entidades no referido evento. Após discussão ficando

de rever a Legislação (Lei) do Evento. Ao final fincando aprovado os trâmites realizados pela Diretoria de 
Assistência Social. Complementa a Sra. Lucia, que observa que as Entidades só aparecem quando tem este 
evento. Sugere o Sr. Raimundo, que deve ser pensando uma forma mais rígida dos participantes. Prossegue 
a reunião com a palavra a Sr Presidente lembra aos presentes que o curso de CAPACITAÇÃO DE 

referente o mês de MAIO. Prossegue a Sra. Eliana, citando de forma sucinta os 

AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CONTROLE SOCIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO 
PROGRAMA BOLSA FAMILIA através da IMBRAPE, foi adiado para o mês seguinte, devido a esta 
festividade que acontece na cidade, organizada pela Prefeitura/DAS (ARRAIAL DA GENTE). Neste
momento, pediu a palavra o Sr.° Raimundo Augusto da Silva (Assoc. Nova Esperança/S.C) que 
solicita sua substituição, nesta capacitação pois o mesmo não poderá ficar ausente por vários dias de sua 

residéncia, e também por ter assumido compromissos anteriores para o referido mês. Diante disto a S 
Presidente Rose Neide M. Mendonça solicita de seu suplente o Sr° Vagner Pereira de Souza (Com. Terap.
Agape Shaloon) a possibilidade de estar substituindo o SP Raimundo Augusto da Silva. Neste momento o 
Sr. Vagner Pereira de Souza -Agape Shalon, expôs sua também indisponibilidade a titularidade, 
devido a responsabilidade que tem junto a sua instituição, não podendo se ausentar por dias, podendo
prejudicar a funcionabilidade da mesma. Podendo permanecer como suplente. Diante dos fatos relatados 
a Sr Presidente- Rose Neide, solicita aos presentes, manifestação para as substituição da titularidade. Na 
oportunidade toma a palavra o Sr° Raul Nunes (CRE2), faz uso da palavra e se coloca a disposição 
para comparecer ao referido curso em substituição ao Titular. Não Havendo questionamentos, por parte
dos membros presentes, fica aprovada a substituição do titular permanecendo o Suplente o Sr. Vagner 
Pereira de Souza e os demais permanecem sem alteração. Não havendo outros assuntos pautados, solicita
dos presentes o uso da palavra para suas colocações. Com a palavra o Sr. Marcos, (Missão Samambaia), 
que faz um convite aos membros parao almoço de confraternização dos membros solicitando dos presentes 
se aceitam. Depois de feito agradecimento, sugerido esta confraternização num sábado a ser marcado. Não 
havendo mais ninguém que fez uso da palavra, a sra. presidente deu por encerrada a reunião e manda lavrar
ata que após lida vai assinada pela Mesa diretora Presente, constando como adendo às lista dos membros

presentes. Nada mais. 
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Adendo: Listas dos membros presentes 


