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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL 

ATA DA 35" (TRIGESIMA QUINTA) REUNIÄO EXTRAORDINÄRIA DO CONSELHo MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA- CMAS 

Aos 25(vinte cinco) dias do mês de AGOSTO de 2011, às 9:40 (nove horas e quarenta minutos) nesta Cidade, na sede da Casa dos Conselhos sito à Rua Inocêncio dos Passos, 86, Mongaguá/SP; realizou-se a 35 (trigésima quinta) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL CMAS, Presidida pela Sra. Sueli de Fátima dos Santos Germano Moreira( Dir. DAS), auxiliando A Sra. Izerte da Cruz( Casa dos Conselhos), tendo os presentes: Sra. Rose Neide Magalhães Mendonça Fenner( Cre2 ), Sr. Raimundo Augusto da Silva( Assoc. Benef. Nova esperança ), Sra. Carla Aparecida Mação ( Apae ), Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança ), Sra. Maria Oliveira Cajé( Dir de saúde ), Sra. Lucia da Silva ( SegurançaMunicipal ), Sra. Valéria Pina de Carvalho (FSSM). Teve início a reunião com a palavra a Sra. Presidente, que justifica esta convocação extraordinária para pautar o seguinte assunto: 1) PLANO DE PROVIDENCIAS PARA A DRADS; e que hoje não será discutidos outros assuntos. 
Iniciando esclarecendo as que este é um relatório apresentado pela Drads e uma visita realizada 
neste Municípios aos serviços Projetos e Programas existentes neles foram pontuados alguns assuntos que na maioria já foram tomadas as providencias. Esclarece que o Municipio é de 
porte pequeno e possuímos 02 Cras, não havendo necessidade de haver duas Unidades, porem
possuímos. E a Visita iniciou pelo CRAS/Agenor. Neste foi pontuados 03 pontos: a)- equipe de 

coordenação exclusiva, pois antes era Ailton e hoje e a Sra. Janaina. No CRAS/Vera sua 
orden açãoéa Sra. Celma, que também atendendo a Coordenação da Proteção Básica. E Sra. 

Janaina a Proteção Especial. Cita a necessidade dos recursos humanos, que hoje estamos com 

problemas, mas também já houve um Processo Seletivo para suprir esta necessidade, estando 
tentando suprir esta meta. Citando os espaço que são adequados, outro ponto: b) foi o veiculo a 

irregularidade de veículos, pois estamos com apenas um carro para atender os dois CRAS., mas 
foi feito uma reorganização na disponibilidade do veículo atender meio periodo em cada Cras, 

com um motorista exclusivo. E quando há emergências, são feitos o excedente. Neste momento 

coloca o Sr. Roberto quanto sua visäo da demanda para estar disponibilizado um veiculo no 

periodo inteiro. A terceira pontuação: c)- falta de acessos. Porem, não são verdadeiros, pois as 
entrevistas foi com os técnicos, talvez não souberam responder, pois todos tem acessos a 

apenas não o acessos a senha do sistemas. Esclarecendo os motivos para as demais informaçoes 

OdOs tem acessos bastando solicitar. No CREAS, foi pontuado: sala que não havia sigilo. Hoje ja 
nao estando mais atendendo neste prédio estando em outro espaço. Possuindo 
coordenadora-Sra. Janaina, outro problema com a o Almoxarifado, com uma observaya Fiscal, mas não cita seu número e dificilmente sem o numero daria pard hunal irregularidade. Esclarece que quando há compras se toma o cuidado de certificar junto r de Contas. Inclusive foi citado exemplos de compras. Neste caso não foi posSIve 

uma 

lota 

justificar. Outro
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Donto: é o advogado; Mas, possuímos este quem responde é a Dra. Renata, por conta da 

mudança de prédio ela esta ficando em uma das salas do DAS. Que Inclusive foi contratada mais 

uma advogada- Dra. Eunice. Foi citado que as reuniões não participam todos os técnicos. sendo

que a coordenadora participa e esta se encarregar que transmitir aos demais. Prossegue a leitura
pelo item da rede de Proteção Básica pelo Girassol; com 2 Núcleos do V Operária e Barigui, não 

foi citado irregularidade. Esclarece o Vila Operária esta em reforma. E, uma das observações foi 
a lista de espera grande. Necessitando aumentar a demanda de atendimento.Outro Centro de 

Convivência ao idoso, na época a visita este Núcleo estando recém inaugurando e citado que 
não atendia a demanda da Proteção Básica apenas em 10%., não sabendo como foi levantada 

esta porcentagem. Porem, independente desta visão o importante e que a demanda deste 
perfil vem sendo atendido, pois o social é para todos aqueles que dele necessitar. Esclarece que 

possui as condicionalidades que são obedecidas. E por último a visita se deu no ABRIGO, que um 

dos pontos citados foi a umidade. Que também já foi resolvida, recentemente este equipamento 
passou por uma reforma.

Providencia a sra. Presidente, solicita dos presentes uso da palavra para aprovação. Não havendo 
Não havendo outros assuntos a ser tratado neste Plano de 

ninguém que manifestou ao contrario deu por aprovado por unanimidade Encerrando assim a 
reunião e dispensando a todos. Solicitando lavrara ata., que após lida e aprovada vai assinada

pela mesa Diretora. Constando como adendo a lista dos a lista dos membros presentes.Nada 

mais.

SUELI DE FATIMA GERMANO MOREIRA

Presidente -CMAS 

Adendo a lista do presentes 


