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ATA DA 133 (CENTÉSIMA TRIGESIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA no CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA-CMAS 

Aos 03 (TRES) dias do mês de JUNHO de 2011, às 9:35 (nove horas e trinta e cinco minutos), nesta Cidade, na sede da Casa dos Conselhos - sito à Rua Inocêncio dos Passos, 86. Mongaguá/SP; realizou-se a 133 (centésima trigésima terceira) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA 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 presençà dos membros: Sra. Ana Paula de Souza ( Assoc. Sete Montanhas) Sr. Sergio de Lima Gomes ( Educação ), Sr. Raul Nunes ( Cre2), Sra. 
Celma V Rein (Contabilidade ), Sra. Carla Aparecida Mação (APAE), Sr. Raimundo Augusto da 
Silva(Ass.Benef.Nova Esperança), Marcos Cesar Santana ( Miss�o Samambaia ). Teve inicio a 
reunião com a palavra da Sra. Presidente que justificou as ausências de Sra. Maria Oliveira Caje, 
por motivos e Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), devido a compromissos 

Em seguida apresentou a pauta do dia: 1) Ofícios 
recebidos; 2)- Realização da Conferência Municipal/2011; 3)-Trâmites das festividades do 
Festão/2011; 4)- Assuntos decorrentes. Prossegue a Sra. Sueli citando o recebimento do oficio 
sem numero datado de 03/06/11, da Conselheira Ana Paula de Souza, com assunto da Comissão
de Fiscalização e suas ações. Sendo que será providenciado sua resposta; Outro recebimento on- 
line do CONSEAS-SP, convidando 02 Conselheiros para o Encontro Regional na Cidades-S.Paulo, 
com o assuntos subsídios para as conferencias Municipais, já foi inscritos a Sra. Rose Neide 
Magalhães Mendonça Sueli de Fátima Freitase Sra. Izerte da Cruz(Casa dos Conselhos), recebido 
comunicação Interna da Contabilidade, com anexo o CNPJ deste Conselho sob n 13 b81 
956/0001-48; outro documento on-line recebido do CNAS., solicitando a criação de endereço 
eletrônico próprio. Inclusive já foi criado este novo endereço: social86@gmail.com Enviados: 
Oficio 007/11 junto Saude, reforçando o pedido de vistoria da Vigilancia Sanitária junto a 

Fundação Casa, pois segundo consta este Órgão já solicitou por diversas vezes e n�o tor 
atendidos. Enviados ofícios de 012/11 a-e, para instituições indicadas para ocupar cadeira junto 
a COMMULHER; inclusive já obtendo algumas indicações que será encaminhado para esta 

composição. Prossegue a reunião pela pauta 2)- Realização da Conferência Municipal/2011; 
Citando que após o recebimento do documento do CNAS., solicitando que os Municipios realizem 
Suas Conferencias e em nosso Municipio já foi providencia a Deliberação Conjunta/ResOug conjunta de n201/2011, deve este conselhos ver a data para nossa realização. Ficando a oB Comissao composta em reunião anterior esta discussão. Após discussão ficando marcdudde 05/08, para esta realização quanto as pré-conferencias, sugere a realização nos Cras, re solicita dos presentes manifestação do desejo de também estar disponio instituições; neste momento o representantes da associação Nova esperança, se seu espaço com seu publico, Esclarece ainda que serão escolhidos dois(2) delegado

assumidos.
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sociedade civil e outro do poder público; Solicita da Comissão composta reunir-se para dar 

prosseguimento a este assunto. Após discussão ficando marcada a data de 28/06 às 8:30 horas,
esta realização. Prossegue a reunião com a pauta 3)-Trâmites das festividades do Festão/2011; 
estando este assunto andando junto ao DAS, as entidades já foram inscritas, apenas algumas
entidades foram indeferidas, porem serão convidadas através de convites em especial àquelas 
que estão com sua documentação faltando nos arquivos deste Conselhos, que deveräo assinar

um termo de Compromisso junto a este Conselho. Neste momento inicia-se uma discussao (Sr. 

Raimundo) quanto às Entidades que pleitear, não está cumprindo os requisitos, isto acarreta
dissimulo daquelas que cumpri. Sugere que na falta de números da instituição, sugerindo 

assumir as barracas os Projetos governamental dando exemplos. Cita também a Senhora 

Presidente que a Comissão de Fiscalização visitará a partir do dia 15/06, e, já está sendo 

providenciado o Calendário das visitas junto ofício para que esta Comissão inicie este Trabalho

com brevidade possível e iniciando com as Entidades que pleitearam no ano/2010. Não havendo

outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra a Sra. Presidente dá por encerrada a reuni�o 

que manda lavrar a ata, que após lida vai assinada pela Mesa Diretora, constantando como 

adendo a lista dos presentes. Nada Mais 

SUELI DE FATIMA GERMANO MOREIRA

Presidente- eleita empossada- março a maio/11

1ZERTEA CRUZ 
Casa dos Conselhos 

ADENDO 
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