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ATA DA 114 (CENTESIMA DECIMA QUARTA)) REUNIÁO ORDIÄRIA DO_ CONSELH0 MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CMAS 

Aos 3 (três) dia_ do mês de julho de 2009, às 9:15 (nove horas e quinze minutos), nesta Cidade, na sede deste 
Conselho, sito à Av. Marina 65, Centro, Mongaguá/SP. Realizou-se a 114 (centésima décima quarta) Reunião 
Ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social 
suplentes representantes da sociedade civil e governamental: Sr. Raimundo A. da Silva (Ass. Nova Esperança), Sr. Anizio Pereira de Santana Neto (Diretoria de Saúde), Sra. Ivamar Magalhães de Souza (Contabilidade), Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), Sra. Rose Neide Magalhaes de Mendonça (Fundo Social de 
Solidariedade), Sra. Nanci de Sá (Rádio Aratu), Sra. Sueli Germano (APAE), Sr. Vagner Pereira de Souza (Com. Agape Shalon), Sra. Maria Divina Sales (DAS), Sra. Ana Paula de Souza (Ass. 7 Montanhas), Sra. Liza (Casa dos 
Conselhos). Dando início a reunião com a palavra a Sra. presidente, que agradece a presença de todos e em 
seguida solicita ao 19 secretário, conselheiro Anizio que cite a pauta do dia: 1) Documentos e ofícios enviados
e recebidos; 2) Deliberações: Aprovação dos Relatórios Circunstanciados, Aprovação da Transição das 
Medidas Socioeducativas para SEADS e Convocação das Entidades que Atendem idosos; 3) Relatos: Comissão 
de Fiscalização e Comissão Organizadora da VIl Conferência; 4) Outros Assuntos. Prossegue o Sr. Anizio, lendo 
o ofício da 52. Diretoria de Fiscalização - DF 5.4 Tribunal de Contas, em que solicita o livro de atas do CMAS,
para ser entregue ao auditor que está na Prefeitura, sendo prontamente atendido em 15 de junho/09. Segue 

lendo o oficio n? 61/09 da APAE, que apresenta o relatório e jornal das atividades da entidade, e passa a 
palavra para a conselheira Sueli (APAE) que explana sobre os objetivos desse informativo que é dar 
transparência e publicizar de que forma a APAE está sendo administrada, a iniciativa é elogiada por todos. Em 
seguida é lido o email do FRAS, de 22/06/09, sobre a Conferência Regional de Assistência Social ea presidente, 
solicita a sra. Divina, que faça o relato da reunião, tendo em vista que a mesma é integrante do Forum e 
representou o CMAS nesta data. A conselheira Divina relata os critérios para participação na Conferência 

Regional e Estadual de Assistência, esclarece que Mongaguá ficou apenas com uma vaga e representatividade 

governamental pelo porte e porque para a Baifada Santista o CONSEAS designou 18 vagas, ficando a maior
parte com Santos e São Vicente, por ser de grande porte e gestão plena. Informa que o Municipio contribuirá 

com chá, café e copinhos na Conferência Regional e que a data e local ainda não estäo definidos. Dando 
continuidade, o Sr. Anizio faz a leitura sobre o email da Sra. Idelisobre Moradores de Rua, de 22/06/09, a Sra. 
Rose Neide pede a palavrae explica que a Coordenadora Sra. Eliana C. H. Gracioso da Diretoria de Assistência 
Social, reuniu-se com o Sargento Neto (Guarda Municipal) e solicitou ao Capitão Argeo (PM) uma reunião para 
tratar deste assunto, informa que o CREAS está elaborando plano de trabalho para começar em agosto, o 
censo sobre moradores de rua e na plenária de agosto dará maior detalhes sobre as providências tomadas, 

esclarece ainda que a reclamação da Sra. ldeli é muito antiga, mas que os "guardadores de carro", são 
alimentados pelos próprios comerciantes do restaurante Massarella e esfirraria Requinte, que também se 
utilizam da mão de obra deles, para descarregar as mercadorias. Segue o Sr. Anizio com a leitura do email e 
anexos da DRADS, de 30/06/09, sobre Transição das Medidas Socioeducativas, que serão discutidos não 28 
parte da reunião. Passa em seguida para a leitura das correspondências enviadas, primeiro o Ofício CMAS n 
24/09, para a DRADS, solicitando informaçðes sobre o prazo f ara a prestação de contas e envio dos pareceres 

sobre a execução dos projetos co-financiados pela DRADS; segundo oficio é para a Diretoria de Cultura
aceitando a alteração da data para a realização da VIll Conferêrcia que passou do dia 5 para o dia 6, das 13 às 
17h, tendo em vista a indisponibilidade da cessão do Teatro na dia 5, pela manh�. A Sra. Rose Neide pede a 
palavra e justifica que a apresentação dos relatórios circunstanciados para a DRADS serão efetuados pela Sra. 
Divina, pois a D. Eliana está em reunião na própria DRADS para tratar da transição das medidas
socioeducativas, explica ainda que, não estão presentes nenhuni representante da Contabilidade, em virtude 
da presença de técnicos do TCE, na Prefeitura, e passa a palavra a Sra. Sueli que presta maiores 

esclarecimentos sobre os valores apresentados no demonstrativo de prestação de Contas. Colocado em 
votação a aprovação dos mesmos, todos os presentes manifestaram-se a favor da aprovação. Com a palavra a 

presidente que expõe os motivos para convocação dos representantes das entidades que atendem idosos no 

municipio, justificando que é necessário saber quanto existe de vagas gratuitas em cada abrigo, pois o CREAS
tem encontrado dificuldades em abrigar pessoas adultas, especialmente quando se trata do caso de mulheres, 

propõe ainda, a participação do Conselho do ldoso nesta reunião, a plenária se manifesta a favor. A Sra. Nanci

pede a palavra e fala sobre a necessidade de maiortransparência epiceria entre os asilos e a Assistência 

CMAS, com a presença dos membros titulares e 
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c zaand6 Aidcãe d-iceaaseã onstindo iästwmentalpara preper-mene acompanhamento e prazo para adequações das entidades às exigências apresentadas. Em seguida a Sra. Rose Neide passa a explanar sobre as etapas da transição das medidas de LA da Fundação Casa para a SEADS, dentre Os conselheiros presentes, o Sr. Raimundo resume a indignação de todos pelo fato de no mês de Abril ter sido renovado o Convenio com a Fundação Casa, e a "toque de caixa'" ter que encerrar todo o process0 anterior, para aderir ainda no mës de julho ao serviço, via Seads, ressalta que se o assunto vem sendo discutido há tantotempo, por que os prazos para execução da transição foram tão curtos? e questiona como ficam os valores que iá foram transferidose se algum serviço tiver que ser pago no mês de julho?, sendo o prazo tão curto para devolver os recursos para a Fundação Casa. A Sra. Suelil, explica que infelizmente no Estado, as coisas são assim mesmo, mas que o importante é que o serviço não sofrerá soluçãão palavra e informa que de 40 (quarenta) adolescentes conveniados anteriormente com a Fundação Casa, o número a ser co-financiado pela SEADS será para 29 (vinte e nove) adolescentes, que é a média atual que estamos atendendo no CREAS, o valor para custeio ou pagamento de terceiros será em parcelas mensais de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) até o final do ano, perfazendo o total de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), posteriormente haverá maiores esclarecimentos sobre o repasse efetuado, provavelmentequando se discutir o Plano Municipal para 2010. Na sequência, propõe a votação e a inclusão no PMAS 2009 deste serviço, conforme os parámetros encaminhados pela DRADS, o que foi aprovado por todos. A presidente lembra aos presentes, que na sequência dessa reunião, o CMDCA se reunirá extraordinariamente para tambémapreciar e votar sobre a transição em questão. Passa a palavra ao Sr. Anizio que dá continuidade à pauta e 
apalavra para os relatos das comissões. Com a palavra a sra. Divina que informa que no próximo dia 8, haverá

reuniãoda Comissão de Fiscalização para elaboração da proposta de resolução para as entidades. Em seguida,a Sra. Rose informa que os preparativos para a Conferência estão bem encaminhados, havendo apenas alteração na data e horário da realização, conforme relato anterior, com relação à compilação dos dados 

obtidos nas pré-conferências, está em fase de elaboração, lembrando que falta a realização da pré-conferência 
na APAE. Lembra à todos da realização da Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente no próximo dia 
15 de julho e pede aos conselheiros que participem efetivamente da mesma. Pede a palavra o Sr. Anízio para 
falar sobre o importante trabalho da Diretoria de Saúde, que conseguiu atualizar o cadastro do Bolsa Familia,
elevando para 50% as informações sobre a condicionalidade da Saúde, a Sra. Sueli pede informações sobre o 
número de profissionais do PSFe qual o número de famílias atendidas no municipio. O Sr. Anízio informa não 
dispor destes números e a presidente propõe convidar a responsável pelo Programa Saúde da Familia, Sra. 
Sonia, para participar da próxima plenária e esclarecer estas e outras dúvidas que houver. A plenária aprova
por este convite. A presidente distribui material -esclarecendo e refutando matéria veiculada no Jornal A 
Tribuna,explicando que desde março já estava previsto a perda de recursos do IGD, pois no semestre anterior, 
a administração passada não havia informado no sistema os dados de condicionalidade da Saúde, assunto que 
foi pautado em reuniões anteriores desse Conselho, ressalta que o trabalho realizado no primeiro semestre, 

repercutirá no próximo. Na sequência passa a palavra para a Sra. Nanci que passa a falar sobre a necessidade 
de contatarmos a Petrobrás para saber se a empresa poderá financiar projetos de capacitação profissional em 

nossa cidade, para melhorar a,empregabilidade da população na exploração de gás e petróleo, sendo
aprovados por todos. O Sr. Raimundo propõe que a Prefeitura façá convênio com as entidades e utilize os 
espaços das mesmas, para ministrar os cursos que hoje são ofertados no Centro, facilitando assimn a 
participação dos beneficiários do Bolsa Família, a Sra. Rose esclarece que os cursos de manicure, pintura em 

tecido e artesanato, estão sendo realizados nos CRAS e que os instrumentos para conveniamento estão em 
estudo pela Diretoria de Assistência. Com a palavra o Sr. Roberto que pediu a revisão dos membros das 
Comissães Temáticas, sendo necessário retificar os nomes da Comissäo de Finanças. Não havendo mais 
nenhum assunto a ser tratado e ninguém que quisesse fazer uso da palavra, a presidente deu por encerrada a 
reunião e agradeceu a presença de todos e manda lavrar esta ata que após lida é aprovada pela mesa diretora, 

TIcando com adendo a lista de presença anexa.
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continuidade. A presidente pede a 

ROSE NEIE MAGALHAES DË MENDONÇA 
Presidente 

AZIO SANTANA 
Secretário 


