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no mecyuem permancucr pr musto tempo em um mcsmo lugar. Exposto também o Edital n° 003A Tnte 

ma Comisko de Etca, para companhar auntos de finalidades precipuas, bem como a 

onp eais dn omsclhciros, sCndo composta pclos membros: Sr. Otávio Marcius Goulardins, Sra Eli 
Cristina Hase (nacko, Sra Ana Paula de Souza, Sr. Ailton de Abreu. Com a palavra a Ssa Rose presta
owlarccimantos om rclaçlo a Rcunião do CNAS, cxplicando que as reuniöes são realizadas em cada estado do 

pais, scidoa utima realizada nos dias 23, 24, 25, 26 de Abril, em São Paulo-SP. Prossegue citando que na reunião

oman discutidon as rcpeto dos cixon das Confcréncias Municipais da Assistincia Social, sendo eles apenas 

wwlincho, omrole, e mugetão do que já vem scndo aplicado no municipio, deliberados através da Maquete SUAS 

Plo 10, cxlarecendo a importáncia desta avaliação e controle, para que sejam levantados os dados atualizados

posbihtando urm aumCnto da rode de serviços. A rcalzação da VIl Conferéncia da Assistência Social tem prazo d 

rcalizao até dia 31T/2007. Inclusive sugere a Sra. Eliana que seja marcada uma reunião da Comisão de 

Plancjancno para diuwöcs dos cixos a scT Cm analisados, sugerindo também que a Conferência seja realhzada

unto a Comlrénia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para otimizar recursos e seT mais efetivo

Novwe momenio, pronegue a Sra. Rose Neide expondo que foi discutido na reunião do CNAS as atrnbuiçdes e 

repmubslhdades dos Conselheiros, e diz também da importância das Entidades se adequarem ás novas nonmas da 

NOB SUAS Aprovcita o cnsejo para expor a importância dos Conselheiros Govenamentais parueiparem mais das 

reoes, CTT Cnpromeur o trabalho. Citado tambén as obrigaçõcs dos municipios, e a respeilo dos 

inaciamCTitm, em que o repasse de verba pequeno, sendo que em média 60% das verbas ficam retidas no 

uveno Fedaal Inclusive exphe que foi realizada uma reunião do COEGEMAS (Colegiado Nacional de Gestores 

Muicipas de Awwité�Tcia Social, para discussões sobre a nova forma de repasse de verbas, exemphficando aom o 

Atrigo Infuantil, em que a maioriu das crianças são vitimizadas e os pais não possuem condições para a cnaçãoda

TTIGa, que grunde parte dos desabrigamentos seriam decorentes da gCTação de emprego e renda para s ( 

anilias Poweue a Sra Rone Neide, citando a Resolução n° 58/07, a respeito do Plano Nacional de Promoção, 

Prdoyo e Defesa do Direito de Crianças e adolewcentes à Convivência Familiar e Comunitária, esclarecendo que o 

mao-de-obra voluntariada. Informa também que o CNAS está automatizando os rapainos 

VvOTKdo um novo mio de fluxo de infommações, através do Sistema Web, em queo credenciado tera ace 

es, podendo fiwcalizare cobrar também o Ministério Público. Esclarece que foi infomado que o 

UNTNelos (DRADS) etá afastado por motivos de saúde, e que por conta disso alguns prooessos esia e 4 
Pouo ugere que neja olicitado a vinda de um Técnico ao municipio. Com a palavra, o Sr. Marcus p er 

ret pondoas atividudesda Comisão de Fiscalização, em que a 5* Agenda (Entidades de Drogasm 
reali7ada dia 07/05/2007, e que deverá ner marcada nova reunião da Comissão para a concusao l 004/07,

a 

bn dos relatórios da 5 Agenda Nesse momento, é colocado em discussão o Edital n 
CTNClIT,do da mesa IDiretora, em que coloca à disposição o Cargo de 1 e 2* Secretária, e que 0 
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justificativas de ausências da Vice Presidente Sra Rose Neide Mendonça Magalhães, e sua possivel substtuição
Pede a palavra a Sra. Rose Neide para justificar suas faltas devido motivos de doença e esclarecer que não hao 
desejo de deinar o cargo de Vice Presidente, aproveita o ensejo para sugerir que seja realizado agradecimenlos ao 
Execuivoe Gestor Social por ter viabilizado ida à Conferência da Segurança Alimentar, informando tambem que 

foi nomeada Delegada de Mongaguá, para comparecer na Conferência a realizar-se no mês de Julho de 2007, em 

Fortaleza-CE. Em seguida, o Sr. Marcius, solicita manifestação de desejo dos presentes em ocupar as vagas de I"e 

de 2 Secretána, ficando: 1 Secretária- Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso e 2* Secretária- Sra. Rita Carmma 

Gonçalves. Com a palavra, a Sra. Eliana passa a fazer a leitura sucinta, pausando com esclarecimentos dos 

referidos Relatórios - mês ABRIL/2007.,- Idoso( Centro Social do Idoso), Recriar, Abrigo Infantil e Renda

Cidadä, após foi solicitado aos presentes uso da palavra para suas colocações e aprovação. Não havendo restriçóes 
foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra, o Senhor Presidente da por 

encerrada a reunião, que manda lavrar a ata que após lida vai assinada por sua Diretonia Executiva, que preside

Fazendo parte integrante desta ata a lista dos membros presentes. Nada mais.

EXECUTIVA 

OTAVIO MARCIUS GOULARDINS 

Presidente 

ROSE NEIDE MENDONÇA DE MAGALH Kuondeua 
Vice-Presidente 
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