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29 
ATA DA 78" (SEPTUAGESIMA OITAVA) REUNIÄO ORDINÁRIA DO CONSELHO2MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ- CMAS 

Ao 03 (TRES) dias do mês de JULHO de 2006(dois mil e seis),às 9:45"(nove horas e quarenta e cinco minutos), nesta Cidade, na sede do antigo Clube Itapoan, sito à Av. Marina, 65, Centro Mongaguá. Realizou-se a 
Septuagésima Oitava(78) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, Presidida 
pelo Sr. Otávio Marcius Goulardins, auxiliado pela sra.lzerte da Cruz( Casa dos Conselhos), com a presença dos 
seus membros: Sr. Paulo Fenner (Suplente-Cre2), Sra. Ana Paula de Souza( Associação Benef. 7 Montanhas), Sr. 
Milton Jerônimo Belli( CAMP), Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso ( Depros). Sra. Cícera Odenir Freitas( Depato.
de Educação). Teve início a reunião com a palavra o Sr. Presidente quejustifica a não leitura a ata anterior, ficando 
os membros de realizarem leitura individual, ao término da reunião os membros fazem suas considerações. Em 
seguida coloca a pauta do dia: 1-Oficios enviados e recebidos; 2)- Trabalhos das Comisões/Fiscalizaç�o; 3)- 

Continuid ade das discussões referente ao Programa Bosa Familia/PBE, confornme pauta anterior 4 
Asuntos Gerais. Prossegue citando oficios e documentos enviados e recebidos. Recebido circular CONANDA 
2/2006, com anexo II-Formulário, com assunto do Plano Nacional de Promoção Defesa e Garantia dos Direitos da 
Criança e Adolescente a convivência Familiar e Comunitária. Sendo foi enviado nosso oficio n? 26/06-CMDCA, 
com cópia do anexo para as resposta junto aos Setores competentes. Enviado Oficio 028/06 e 29/06 ao Executivo 
solicitando alteração de Portaria. Enviado oficio 026/06, a todos os membros da Comissão Técnica de Fiscalização 
com anexo o Oficio recebido PJC.-292/06, solicitando visitas de Fiscalização, inclusive foi enviado oficios de 
n°sl5 ao 21/06 às Entidades, que estão agendadas. Em seguida cita que nesta pauta não será apresentado os 
Relatórios Circunstanciado dos Programas e Projetos conveniados com Estado/União, referente o mês de 

JUNHO06, segundo informações do Departamento da Promoção Social, já contratou a Técnica responsável que 
iniciou na data de hoje e, foi solicitado a este Consclho Justificativa, pois a mesma precisa de tempo para organizar 
a documentação e conhecer melhor o andamento do Departamentao. Ficando esta discussão para outro momento

Prossegue o Sr. Presidente para as providencias do Decreto Municipal. Outro assunto, é referente Comissão do 

Programa Bolsa FamíiliafPBE, conforme nstrução Normativa n°01 de 20/05/05, pois os CRAS etão 
questionando ações deste Conselho em relação as atribuições de sua nomeação como instancia de controle deste

Programa, segundo informaçõcs verbais do DEPROS., o Conselho foi indicado para exercício do papel, porem não 

foi regulamentado ( em Decreto Municipal ), bem como as orientações deste procedimento, pois a técnica

responsável desligou do Orgão, ocupando o cargo outra técnica que também desligou-se. Neste momento, inicia 
as discussões referente ao assunto. Após discussão, ficando a cargo da Sra. Rose Neide, providenciar junto a este 
Ministério e DRADS., esclarecimentos no que tange, para agilizar os trâmites legaise desempenho do papel, pois 

ale o momento o Departamento Gestor Social, não colocou na pauta e também não foi providenciado a 

regulamentação da Comissão. Dando seqüência as discussões na reunião seguinte. Em seguida com a palavra a 

Sra. Eliana, que citao convite do Fórum Regional para discussão NOB/SUAS, que foi convidada para representar 

o Municipio. Não havendo mais ninguém que fez uso da palaVra o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião,

e manda lavrar a ata, após lida será aprovada pelos membros presentes, conforme hsta de presença que faz parte

ntegrante desta ata. Nada mais.

A Executiva: 
Otávio Marcius Goulardins 
Presidente 

zerte da cruz 
Casa dos Conselhos 

anexo: lista dos membros presentes. 


