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ATA DA 113" (centésima décima terceira) REUNIÄO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ -CMAS 
Aos 03 (três) dias do mês de JUNHO de 2009, às nove horas (9:00h), nesta Cidade, na sede cedida
da Diretoria de Assistência Social DAS, sito à Av. Marina, 65, Mongaguá/SP; realizou-sea 113" 
(centésima décima terceira) Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÉNCIA 
SOCIAL - CMAS, Presidida por Sr, Rose Neide M Mendonça e auxiliada por Maria Lúcia 

Barbosa (APAE) e Elizeth Ribeiro de Lima Fortes (Casa dos Conselhos). Com a presença dos 
membros: Sr^ Eliana Cristina Hase Gracioso (DAS), Dr" Renata Louzada de Lima (Assessora 
Juridico-DAS), Sr.Vagner P. Souza (Comunidade Terap.Ägape Shallon), Sr. Raimundo Augusto 
da Silva. (Assoc. Benif. de Nova Esperança), Sr° Manuel Roberto Vincenzo (Pastoral da Criança) Sr 
Maria Lucia Barbosa da Silva e Sueli Germano Moreira (APAE), SrP Nancy de Sá e Silva (Assoc.
Aratu). Sr. Ivamar Magalhães (Diretoria de Contabilidade), Sr^ Rosely da Silva Martins (Assoc. 
Rural Agua Branca) e Sr. Sérgio de Lima Gomes (Suplente da Diretoria de Educação). Teve inicio a 
reunião coma palavra a S Rose Neide, que agradece a presença de todos. Após cita a pauta do dia: 1) 
Documentos e oficios enviados e recebidos; 2)- 
Circunstanciados - Referente aos Programas e Projetos conveniados Estado/União - Mês: Maio/09; 
Comissão de Planejamento Reunião realizada na data de 01/06 - realização das Conferências/2009; 

realização das Visitas Técnicas - Comissão de Fiscalização; Termo de Compromisso Festão/2009. 
Prossegue a Sr. Rose, lendo o Edital CMAS n° 005/09 e Edital CMDCA n° 003/09 as quais referenciam

instalações das Conferências Municipais da Assistência Social e da Criança e do adolescente. Em seguida 
Sr Rose cita a proposta das reuniöes Itinerantes a Diretoria Jurídica, informa ainda que não tem data 

definida para o Festão, 
que vote, ratificando o termo de compromisso proposto pela mesa diretora e assinado pelos participantes do 
Festão enm 13/05 p. p. até sair a definitiva. Unanimente a plenária concorda. Em seguida passa a palavra
ao Sr° Roberto, que fala sobre a importância deste novo termo de compromisso com as Entidades e acreditaa
que ficou melhor e que demonstra mais seriedade. Em seguida ainda sobre este assunto o Sr° Raimundo, 
questiona se haverá algum tipo de fiscalização . Em seguida Sr Rose propõe oficiar a Diretoria Juridica,
sobre as constantes ausências dos representantes da mesma. Os presentes se manifestam a favor das reuniðes
itinerantes e sobre oficiar à Diretoria Jurídica. Sr° Roberto solicita a palavra, dizendo que todo conselheiro é 
um fiscal. Todos concordam e se propõem ao papel de fiscalizadores. Na seqüência Sr Rose divulga que: 
de 01 ao 02/06 as pré-conferências nos CRAS, estão sendo realizadas com os usuarios dos programas: 
Mongagu solidário., Renda Cidad� e Bolsa Familia. Ficou definido o dia 10/06/09- para a realização da pré- 
conferência com os usuários do Projeto Conviver- 3 Idade. Finalmente ficou o dia 08/07/09, marcado com 
os usuários da APAE. que é subvencionada pela prefeitura, conclui ainda. colocando para aprovação da 
Plenária à data de 05/08/09 para a Conferência Municipal com local pré-definido no antigo Clube Itapoan.
Em seguida são apresentados os nomes dos Palestrantes a serem convidados. A saber: S Lucilene? 
(Conselho Regional de Psicologia), S Sueli Gemano da Silva (APAE), Sr Eliana H Gracioso (DAS). Sr 
Rose acrescenta ainda que, só houve as reuniðes preparatórias com os téenicos dos CRAS e do CREAS.
Após diversos esclarecimentos, a plenária aprovou por unanimidade a proposta da Comissão de 

Planejamento. Em seguida Sr Rose passa a palavra a Sr" Eliana, a qual falou do Tema da Conferencia
Municipal e da participação dos usuários através das conferëncias que iriam auxiliar nos Programas das 

famílias referendadas nos CRAS, o Programa Mongaguá Solidário, Peti, Renda Cidad�, como outros, sendo 
mportante, pois essas pré-conferências auxiliame preparam para as conferencias Municipais. Ainda sobre

este assunto, Sr Raimundo com a palavra, faz um breve relato da Pré-conferência, onde se fez presente no 

Assuntos Gerais: Aprovação dos Relatórios 

que está aguardando Processo Licitatório. Neste momento é solicitada a plenária
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Convênios. a presidente deixa claro que todos os esforços junto ao setor de compras e licitação, estão sendoenviados no sentido de usar todos os recursos plenamente, inclusive propondo ao jurídico que analise a possibilidade de todas as compras da Assistência serem efetuadas pela própria Diretoria de Assisténcia Social. Com a palavra a Sr Sueli, informando que; se todos os recursos forem usados no prazo, o extratonão terá juros ou aplicação, facilitando a prestação de contas mensal. Neste momento Sr Eliana apresenta os relatórios circunstanciados aos projetos para serem aprovados pela plenária. Finalmente é colocada a necessidade de constitnir TUlaicas de acordo com o regimento interno. A saber: a De Pianejaiento, Programas, Projetos e Eventos; b)- Finanças; c)- Relações Públicas; d)- Fiscalização. Nestemomento a Sr Rose propõe começar pela de Finanças, para que atue junto com a Contabilidade. visandosolucionar o quanto antes, a questão dos repasses e Convénios. Sugere ainda, a participação da Conselheira Sueli da (APAE). em virtude da sua experiência profissional. que indica os outros membros. A saber: Sr Salim Issa Salom�o (Diretoria de Contabilidade); SP Lilian Soledad da Silva (CRE 2) e representante da Diretoria Juridica (?)..Em seguida a Comissão de Fiscalização, fica constituída pela conselheira Eliana H Gracioso (DAS). Sr Anízio P. de Santana Neto (Diretoria de Saúde): Sr Nancy Xavier de Sá e Silva (Ass. Aratú): Ana Paula de Souza ( Assoc. 7 Montanhas). Em seguida Sr^ Rose, solicitarque Sr Eliana aceite ser 
a coordenadora interina dessa Comissão. Sendo aceito pela mesma. Na seqüência a Comissão de Relações Públicas. fica constituída pelos conselheiros da Sociedade Civil: Sr° Vagner Pereira de Souza (ComunidadeTerap. Agape Shalon); Sr Rosely da Silva Martins (Assoc. Rural da Água Branca). E pelo poder Público, o 
representante da (Diretoria de Cultura), Sr Jane Borges dos Santos e Sr° Edilson José da Silva. (Diretoria 
de Segurança Municipal). Por fim, a Comissão de Planejamento, fica constituída por Sr° Raimundo da 
(Assoc. Nova Esperança); Sr Sérgio de Lima Gomes (Diret. de Educação), Sr Rose Neide M Mendonça 
(Fundo Social de Solidariedade). Devido às funções de presidente e vice-presidente, SrP Rose, convida o Sr 
Raimundo para ser o coordenador dessa comissão. Foi aceito. Neste momento S Rose solicita para todas a 
comissoes que se reúname mobilizem os membros para que escrevam as atribuições das mesmas, conforme

regimento interno e apresentem plano de traballho anual, lembrando que em breve. deveremos apresentar a 
proposta do Cidadania. Em seguida passa para os informes gerais dos Conselheiros. Passa a palavra à S 
Sueli, que descreve a capacitação da Agência de Desenvolvimento Social. ADS/ Procap da SEADS e 
chama a atenção para a nova metodologia a ser aplicada nos Projetos Sociais, conhecida como marcológico. 
propondo capacitar os conselheiros sobre este assunto, pois os financiadores a exemplo do HSBC, exigem 
em seus Editais que os projetos contenham essa metodologia. A seguir S Eliana, coma palavra, informa 
sobre a capacitação que participou dos CRAS, salientando a ênfase que a SEADS está promovendo aos 
profissionais, além da capacitação do pró-jovem adolescente, realizada em Serra Negra, junto com MDS e 
informa que o Município aderiu ao Programa, que inicialmente atenderá 25 (vinte
seguida com a palavra o S Sérgio, que propõe o empréstimo de equipamento para as Entidades 
disseminando o Projeto Cinema na escola, iniciativa que é bem saudada por todos. Com a palavra Sr 
Nancy, que relata como as Entidades tem recebido a equipe de fiscalização, salientando que estamos num 

novo momento de apoair as mesmas: sendo que a fiscalização não age com intuito de fecha-las, mas, que se 

adequem a legislação vigente. Encerrando, a presidente solicita'a Sr Elizeth Ribeiro, a planilha de faltas 

dos conselheiros. Não havendo mais quem fez uso da palavra, a presidenta deu por encerrada esta reunião e 

manda lavrar a ata que vai devidamente assinada por todos. 

cinco) jovens. Em 

ROSE NEIDE M MENDONÇA
PRESIDENTA 


