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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

ATA DA 127 (CENTÉSIMA VIGÉSIMA SETIMA) REUNIÁ0ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ-CMAS

Aos 14 (quatorze) dias do mês de OUTUBRO de 2010, às nove horas e trinta e cinco minutos (9:35h), nestaCidade, na sede da Casa dos Conselhos sito à Rua Inocêncio dos Passos, 86, Mongaguá/SP; realizou-se a 127 (centésima vigésima sétima) Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÉNCIA SOCIAL - CMAS. 
Presidida pela Presidente Sra. ROSE NEIDE MAGALHAES MENDONÇA e auxiliando a Sra. Izerte da Cruz( Casa dos Conselhos ), com a presença dos membros: Sra. Maria Lucia B da Silva( Assoc. Luz e Caridade ), Sra. Carla Macao(APAE), Sra. Ana Paula de Souza ( Assoc. Sete Montanhas de Benef.), Sr. Raimundo Augusto da Silva ( Assoc. 
Benef. Nova Esperança ); Sra. Maria Oliveira Cajé ( Gov.Saúde ), Sra. Carolina Messias de S. Lara ( Dir. de Cultura). Sr. Sergio de Lima Gomes ( Dir. de Educação); Sr. Manoel Roberto Vicenzo( Pastoral da Criança), Pastor Marcos Cesar Santana e Sra. Solange N de Souza( Proj. Missão Samambaia), Sra. Eliana Cristina H Gracioso ( Dir. DAS), convidados: Sr. Emerson de Souza Lima e Sr. Augustos V.O Silva( Dir de Assistencia Social). Teve início a reunião 
com a palavra a Sra.Presidente, que agradece a presença e sugere que todos faça leitura individual da ata anterior. Lembra também que a reunião do m�s anterior foi suspensa por falta de quorum e também a reunião da agenda(calendário), foi transferida para esta data, devido a compromisso com o Executivo nas inaugurações das novas 
instalações do Hospital. Tendo também hoje aqui presentes os membros da INSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL-
ICS., que na sequencia haverá reunião Ordinária, conforme Calendário. Em seguida cita a pauta do dia: 1) -
Documentos e oficios enviados e recebidos; 2)-Discussão e Aprovação dos Relatórios Circunstanciado dos Convênios Estado/União, referente os meses: AGOSTO e SETEMBRO/ 2010; 3-) - Discussão e Aprovação da Rede do Plano Municipal/PMAS/2011-Co-financiamento/Estado; 4-) - Referen

R$40.000,00, para aquisição de equipamento de informática; 5-)- Adequar os padrões de Inscrição as entidades 
sociais conforme documento recebido RESOLUÇAO 16/2009-CNAS, bem como a Tipificação dos serviços; 6) 
Apresentação do RELATORIO DE CONCLUSÄO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO -INBRAPE/ pólo 5; 7 
Assuntos decorrentes. Prossegue a Sra Presidente, 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. - Outro recebimento é a solicitação da Visita a Idosa Sra.Maria Aparecida. Aproveitando para 

lembrar que Comissão de Fiscalização se organizem para as visitas, neste Empresas que desenvolve projeto de 
Instituição de Longa Permanencia ao Idoso. Outro assunto, que foi apresentado é o preenchimento do CENSO/Social- 
on-line, citando como foi levantado os dados, tendo diversas dificuldades. Sugere que os membros também circule,
para conhecimento das informações contidas no documento. Outro assunto o qual gostaria de informar aos presentes, é 
quanto o Fórum realizado pelo CONSEAS/dos Profissionais de Assistência Social. E, questiona que o Municipio, nem 
mesmo a Regional foi convidado à participar. Diante da importância do assunto. Sugerindo à Plenária discussão e 
aprovação da Moção de Repúdio, referentes ao repasse das infornmações, pois a Região é carentes de serviços de apoio. 
E que as DRADS., deve provocar o beneficio dessas de informações., lembrando que neste caso nem mesmo a 

DRADS., foi comunicada, segundo informações recebidas. Sabendo que o Estado coloca a politica, porém quem a 
executa é o Município. E que o ator principal são os técnicos que tem a vivência, podendo colaborar com as discussões. 

Sugere aos presentes que aprovem uma Moção de Repúdio ao CONSEAS. Prossegue a reunião, citando que ainda 
nesta semana esteve reunida com os diretores da Saude, para esclarecer algumas dúvidas na questão de aproximação de 

fluxo de atendimentos da saúde, a fim de criar mecanismo de articulação. Neste momento, complementa a Sra. Eliana

que este assunto surgiu em uma das reuniðes do Comite de Mortalidade Infantil; que investiga as ocorrências de 

Mortalidade Infantil. E nestes levantamentos na maioria deles o problema de situação de risco social. Sendo ela 
convidada 

ar utilização do IGD 

para que auxiliar na questão de alguns encaminhamentos necessários. Ficando decedido nesta 
Reunião(Saúde) as técnicas dos CRAS/CREAS -Agenor e Vera -( Janaina e Celma), dar este suporte de 
acompanhamento de eventuais casos que necessita de atendimento Social. Esclarece ainda, a necessidade de cobrar as 
estatisticas de atendimentos da saúde em relação ao assunto. Prossegue a reunião com a exposição da pauta 2 Discussão e Aprovação dos Relatórios Circunstanciado dos Convênios Estado/União, dos Programas e ProjetosBeneliciados, e FINANCEIRO, referente aos meses de AGSTO e SETEMBRO/2010, a qual solicita da Sra. 
1ana uso da palavra. Com a palavra a Sra. Eliana que passa expor Relatório, citando as atividades do Relatorio de 

integração que acontecendo nos CRAS 
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atraves de palkstras cusos campanhas bem como eventos ocorridos. No Projeto Conviver passa a citar as atividades 
ondas OM o Relatório hinanceiro, que sugere uso da palavra o Sr. Emerson que vem acompanhandoo Processo
junto a Contabilkade . Neste momento a Sra. Presidente aproveita o ensejo, e esclarece aqui presente estando0 
&. Emersm e tambem o Sr. Augusto, sendo que o Sr. Enmerson faz o acompanhamento da parte tinanceira o 
CMAS CMDCA, e o Sr. Augusto que apresenta o qual apresente aos presentes, sendo ele funcionário cedido pcla 
Edcaão e vem colaborando com os trabalhos do social. RELATORIO FINANCEIRO Com a palavra o Sr. Emerson que passa expor a o referido Relatório. Ao final fo 
sehcitado das presentes uso da palavra para esclarecimentos e aprovação. Não havendo ninguém que fez objeçðes foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a Sra. Presidente, passa a citar a pauta 3), Aprovação do PMAS2011-Rede Execatora Co-financiamento que deve ser concluido on-line até 30/10. porem estando no aguardo da senha para o 
sa Cta que n�o houve nenhuma alteração que deve pemanecer as informações. Esclarecendo os convenios firmados com o Projeto MISSÃO SAMAMBAIA, APAB, ASSOC. NOVA ESPERANÇA. Inclusive, deve solicitar destas seus Relatorios. Portanto, solicita dos membros ad-referendum do assunto para que seja apresentado. Solicitados presentes circular entre a Plenaria para certiticação. Ao final solicitado dos nmesmos seus esclarecimentos e sua aprovaão Não havendo restrigões foi aprovado por unanimidade. Outro assunto, é referente a pauta 4-) - Referendar tiliração do IGD -RS40.000,00, para aquisição de equipamento de informåtica de uso do Bolsa Familia/CRAS. Escarecendo que tendo esta verba disponibiliznda. Inclusive já deliberado anteriormente para a ampliação Porem, houve o fato de roubo dos equipamentos. Devendo repor esta necessidade pela compra de equipamentos de inforumática, contratação de empresa para instalação e manutenção. Porém, sugere da Sra. Gestora, solicitar as anatias de segurança desses equipamentos. E ainda, orçamento detalhado, para fins de edital. Propödedeliberar a estrutun pela a compra de equipamentos de informática, contratação de empresa para instalação. Esclarecendo que anteriomente estando deliberado a ampliação do Programa. Diante deste fato devemos aprovar areposição deste necessidade, quanto a ampliação ficando para um outro momento. Ao final solicita uso da palavra para esclarecimentos e aprovação. Não havendo restrições ficando aprovado com a sugestões de garantia de segurança e ainda no aguardo de orçamento detalhado. Prossegue a reunião pela pauta 5)- Adequar os padrões de 

Inscrição as entidades sociais - conforme documento recebido RESOLUÇÃO 16/2009-CNAS, bem como a Tipificação dos serviços. Escalrece a Sra. Presidente que a Comissão jå se reuniu anteriormente e elaborando uma 
minuta do Projeto a ser apresentado em Plenária para aprovação, porem devendo rever também a Tipificação que não visto pela Comissão. Diante desta fato, sugere que a Comissão reúna-se novamente para concluir a TIPICAÇÃO e após apresente o Projeto junto a Plenária para Aprovação. Outro assunto é reterente a pauta 6 )Apresentação do 

RELATORIO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE CAPACITAÇAO-INBRAPE/ pólo 5; Estando presente a Sra. 
lzerte, que foi representando a Secretaria Executiva, e questiona a falta de informação do Orgão/Imbrape quanto às 
representatividades (CMAS e Bolsa Familia), sendo que a primeira informação recebido era de 5(cinco) vagas e ao final 
reduziram apenas 3(très) incrigões, deixando aqui a sua indignação. Sendo que reuniu-se uma Comissão para avaliar o 
RELATORIO FINAL ( RCC) e enviado após este enviou houve uma réplica das resposta. Sendo que a réplica não foi 
respondido por motivos de esclarecido que cada Municipio tendo sua realidade. Solicitando dos presentes que solicita
cópia para a reflex�o.Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra a Sra. Presidenta deu por 
encerrada a reunião, que manda lavrar a ata, que após e aprovada vai assinada pela Mesa Diretora presente, constando 
como adendo a lista dos presentes. Nada mais.
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