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SABAEREDNTESAvIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO| MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ -CMAS

Aos 07 (sete) dias do mês de AGOSTO 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 126 (centésima vigésima sexta) Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTËNCIA SOCIAL - CMAS, Presidida pelo Vice-Presidente Sr. MANOEL ROBERTO VICENZO e auxiliada por ElianaCristina Hase Gracioso(Coord. De Projetos/DAS) e Izerte da Cruz ( Casa dos Conselhos ), com a presença dos membros: Sr. Raimundo Augusto da silva ( Assoc. Benef. Nova esperança ); Sr. Raul Nunes ( CRE2),Sra. Sueli Germano e Sra. Carla Maçao( APAE ); Sr. Wolfgang F dos Santos ( Assoc. Rural Agua Branca); Sr. Vagner Pereira de Souza( Comum. Terap. Agape Shalon), Sra. Maria Oliveira Cajé ( Gov.Saúde ), Sr. Sergio de Lima Gomes ( Dir. de Educação); Sra. Ana Paula de Souza( Associação Sete Montanhas ); Convidado Especial FMAS. Sr. Emerson de Souza Lima(DAS/Financeiro). Teve início a reunião com a palavra o Sr. Vice Presidente, que agradece 
anterior. Em seguida, justifica a ausência da sra. Presidente em virtude de problemas de Saúde, e também do Sr. Salim Issa Salomão que estando fora do Município. Prossegue fazendo a distribuição da pauta do dia 
que consta a seguinte discussão: 1) - Documentos e oficios enviados e recebidos; 2)-Discussäão e Aprovação dos Relatórios Circunstanciado dos Convênios Estado/União, referente aos mêses: JUNHO 
E JULHo/2010; 3-) - Adequar a nos padrões de Inserição as entidades sociais- conforme documento recebido RESOLUÇAO 16/2009-CNAS, bem como a Tipificaçãão decorrentes. Prossegue a Sr. Manoel, citando os recebimentos solicitando Oficio CREAS 133/10 com 
anexo Relatório do atendimento de denúncia de familiares do idoso, Sr. Manoel Domingues Felix, falecido 
na Instituição EL-SHADAI. - Solicita que seja encaminhado junto a Comissão de Fiscalização para agendar a visita de Fiscalização. Neste momento, toma a palavra a sra. Eliana, que cita a necessidade de visitas Sistemáticas nestas Instituições, pois em época de visitas de averiguação não é constatado irregularidades Assim como tem ocorrido em outras entidades neste segmento. Cita ainda, que o Município abriu 
oportunidade para as Instituições pleteiar convênios. Porém, tem conhecimento que apenas uma Entidade 
no segmento População de rua - Projeto Missão Samambaia, entregou a documentaç�o e está em trâmites de convênio. Neste momento inicia-se discussão sobre a possibilidade de existir Projeto neste segmentoMunicipal. Esclarece a sra. Eliana que o Conselho de ldoso tem discutido também o assunto, com esta 
proposta. Informa a Sra. Izerte da necessidade deste conselho, convidar a Presidente do CMI para participar desta plenária, pois existe uma discussão na mesma temática e, assim interagir os assuntos. Em seguida o Sr. Manoel 

presença e sugere que todos faça leitura individual da ata 

dos serviços; 4) Assuntos 

sugere dar continuidade a pauta 2)-Discussão e aprovação dos relatórios Cinstansciado e 
Relatório Financeiro/Junho e Julho/10.Solicitando da sra. Eliana explanar o referido assunto. Com a 
palavra a Sra. Eliana passa citar que o Relatório anterior(Junho/10) já foi encaminhado, mediante que os 
referidos são encaminhados trimestralmente. Porem, como foi aprovado que o Municipio aprovaria 
mensalmente, o citado estando incluído no trimestre anterior. Prossegue citando as atividades do Relatório 
referente o mês de Julho/10. Prossegue citando a integração que acontecendo nos CRAS através de 
palestras, cursos, campanhas bem como eventos ocorridos. Observa ainda como foi gratificante o Plano
Individual(PIA) com o Fortalecimento das famílias das crianças abrigadas ao Abrigo, conforme a nova Lei 
do Desabrimento e as parcerias do Judiciário. Hoje o abrigo está com apenas 6(seis). No Projeto Conviver
passa a citar as atividades ocorridas e o Projeto Integração e reflexão com a Criança/ldoso. Em, seguida cita 
as atuvidades do projeto Recriar. E complementa o novo corpo Técnico, que está atuand ng CRASICREAS. Com relação ao Relatório Financeiro, foi apresentado no mês anterior. Porém, o 


