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ATA DA 10ª (DÉCIMA) REUNIÃO EXTRAODRINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ – CMAS 

 

 

 

Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte um (29/11/2021), às 13h30min 

(treze horas e trinta minutos), no ambiente virtual da plataforma zoom, realizou-se a 10ª (décima) 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 

CMAS, devidamente representado por seu presidente Sr. Felippe dos Santos Oliveira.  Dado início aos 

trabalhos, verificou-se a presente dos Conselheiros: Celma Gazoli Bergamaschi, Patrícia Freire Russo 

Martin, Adriana da Costa Santos Camargo, Maria de Lourdes Azevedo, José da Cruz Cordeiro 

Sardinha, Claudia Carlos Sartori, Monica Melo Gomes da Costa, representando a Casa dos 

Conselhos Sr. Thiago Vinicius Scaramucci, confirmadas através da lista de presença. Dando 

prosseguimento o Senhor Presidente agradeceu a presença dos Conselheiros e enfatizou a necessidade 

urgente de ser deliberado a questão pautada. Em seguida, passou a palavra para a Conselheira Claudia 

Sartori, que expôs ao Conselho o recebimento de recursos suplementares para custeio do programa 

Prospera Família, através da Secretaria Estadual de Assistência Social, no importe de R$ 40.372,38 

(quarenta mil trezentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), cuja destinação se dará para 

custeio dos serviços disponibilizados pelo programa, dos quais servirão para aplicação no transporte e 

refeição dos atendidos. Salientou, por oportuno, que o programa em questão, atende 168 (cento e 

sessenta e oito) famílias e foi dividido em três etapas, das quais uma já foi concluída e a próxima será 

a realização de cursos. Concluiu enfatizando que o programa conta com quatro psicólogos contratados. 

Dada a palavra aos Conselheiros, não houveram indagações e, instados a manifestarem a concordância, 

ambos os presentes foram unanimes em aprovarem o recebimento e aplicação dos recursos nos moldes 

expostos. Prosseguindo, a Ilma. Sra. Diretora Municipal de Assistência Social Monica Melo Gomes 

da Costa, apresentou ao Conselho o recebimento de Emenda Parlamentar oriunda do Exmo. Deputado 

Federal Marcos Pereira, cuja programação recebe o nº 353110020210003, no valor de R$ 100.000,00 

(cem mil reais), destinados ao custeio dos serviços e programas da proteção social básica do Município 

de Mongaguá. Dada a palavra aos Conselheiros, não houveram indagações e, instados a manifestarem 

a concordância, ambos os presentes foram unanimes em aprovarem o recebimento e aplicação dos 

recursos nos moldes expostos. Não havendo mais matérias o Sr. Presidente encerra a reunião, com os 

agradecimentos de praxe. Sem acréscimos é lavrada a presente ata subscrita que, após lida e aprovada, 

segue assinada. 

 

 

 

 

FELIPPE DOS SANTOS OLIVEIRA 

PRESIDENTE  
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