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ATA DA 90 (NONAGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA -CMAS 

Ao 01 (primeiro) dia do mês de JUNHO de 2007, às nove horase quarenta e cinco minuto9.5"), nesta Cidade, 
na sode cedida deste Consclho, sito à Av. Marina, 65 Itapoan, Mongaguá. SP; realizou-se a Nonagésima () 
Reunião Ondinária do Conselho Municipal de Assisência Social de Mongaguá-CMAs, Presidida pelo Sr. Otavio
Marcius Goulardins e ausilado pela Sra. Ehiana Cristina Hase Gracioso), com a presena dos membros St Manoe
Roberto Viocenzo (Pastoral da �riança), St. Walter P.de Souza (representamdo a Shallon). Sra Liane M Kavier 
Orlandi( Depto. da Educação), Sr. Paulo Fenner( Cre2), Sra. Elvira Cid Reggiani( CCA Sublime). Teve inicio a 
reunido com a palavra o Sr. Otavio Marcius, que cita a leitura da Ata da reunião anterior, sugerindo que sejafeta
leitura individual após a eunião fazer suas colocações. Passa a citar a Pauta do Dia: 1)- Documentos e oficios
enviados e recebidos; 2)- Discussão e Aprovação dos Relatórios e Prestação de contas/parcialdos Pogramas 
e Projetos conveniados entre Estado e Prefeitura, referente o mês de MAIO/2007; 3-Trabalhos da 
Comissão de Fiscalização; 5)- V Conferência Municipal da Assistência Social, -Asuntos Gerais. Prossegue 
o Sr. Marcius, citando os oficios e documentos enviados/recebidos enviado oficio n' 001007. ao Mnisterno
Publico em resposta ao que foi solicitado no oficio recebido de n° 222/07, referente ao Protocolo 24 Objeto de 

Vistorias às Entidades Sociais, enviado oficio 11/07, à Sra. Maria Augusta Q Barbosa/Conseas, referente convite 
como Palestrante na V Conferéncia de Assistência Social/2007. Neste momento, passa a esclarecer que diante das 
proximidades da Conferéncia dos Direitos da Criança e do Adolescente com prazo até 30 junho, a Comissaode 
Planejamento/Eventos, decidiu (em edital n°005/07), que é por bem que ás Conferências não sejamrealizadas 
como signatárias, devido ao acumulo de trâmites, ficando a Conferência de Assistência Social para ser realizada no 

mes de julho, conforme orientações do CONSEAS. Tendo inclusive elaborada a minuta da Resolução, que passa a 

citar através de leitura sucinta. Após discussão ficando aprovado a realização independente do CMDCA, para a 

data de 25/07/07; outro oficio recebido Circular n° 004/07 CNAS, com anexo Ficha de Inscrição - com a 

Programação da Reunião Descentralizada da 146 Reunião, que ocoreu nas datas e 23 a 26/04/07, outro convite 

recebido da Universidade Católica de Santos a Programação da 27a Jornada de Serviço Social, realizada nas datas

de 14 a 16/05/07. Após cita o Edital 004/07- Alteração da Mesa Diretora. Prossegue o Sr. Presidente citando os 

oficios recebidos: FRAS 001/07, referenteo convite do Fórum Regional de Assistência Social, na data de 25/05,

que inclusive houve a presença de membros deste Conselho e departamento de Promoção Social; outro documento 

recebido oficio 002/07-MSD/CNAS, com anexo cópia NOB/RA, que fica à disposição dos membros para 

consultas Em seguida solicita da Sra. Eliana, que prossiga as discussões por citar os Relatórios de Prestação de 

Contas dos Programas e Projetos conveniados entre o Estado ea Prefeitura, referente o mês de Maio/07. Com a 

palavra a Sra. Eliana que passa a citar de forma sucinta os Programas com convênios: Idoso( Centro Social do 

Idoso), Recriar, Abrigo Infantil e Renda Cidadä informando número de atendidos e valor do convênio, 

pausando com esclarecimentos dos referidos Relatórios. Ao final foi solicita aos presentes, uso da palavra para 

suas colocações e aprovação. Não havendo restrições foi aprovada por unanimidade. Prossegue a reunião com a 

palavra o Sr. Presidente que cita a necessidade de dar continuidade as visitas de Fiscalização, pois vem ocomendo

denúncias e inclusive a pedido da Promotoria a continuidade. Neste monmento houve questionamento em relação

à Entidades que vem participando do FESTAO, sendo que na maioria dessas instituições não estão regularizadas

Inclusive Entidade que o CNPJ está inativo desde 1992. Sendo que este Conselho vem sendo procurado por 

Entidades Sociais, devidamente inscritas e mantendo atividades, que desejam participar. Segundo informações dos 

responsáveis foram negadas sua partic1pação, sem justificat1vas. Após foI solicitado aos presentes uso da palavra

para suas colocações. Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra, o Senhor Presidente dá por encerada a 

reunião, que manda lavrar a ata que após lIida vai assinada por sua Diretorna Executiva, que preside. Fazendo parte

integrante desta ata a lista dos membros presentes. Nada maisS.
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