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ATA DA 91' (NONAGÉSIMA PRIMEIRA) REUUNIÃO ORDINÁRIA DO cONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ-CMAS
Ao 02 (primeio) dia do mes de JULHO de 2007, às nove horas e trinta minutos(9:30"), nesta Cidade, na sede 
axida deste Conselho, sito à Av. Marina. 65 Itapoan, Mongaguá. SP; realizou-se a Nonagésima Primeira (91) 
Reunido Ordinania do Consclho Municipal de Assistência Social de Mongaguá-CMAS, Presidida pelo Sr. Otavio 
Marcius Goulandins e auxiliado pela Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso), com a presença dos membros: Sr. 
Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), Sra Liane M Xavier Orlandi( Depto. da Educaçaão), Sr. Paulo 
Fenner( Cre2) Sra. Ana Paula de Souza(Assoc.Benef. Sete Montanhas), Sra. Valéria Pina de Carvalho(Assoc. 
benef Nova Esperança). Teve inicio a reunião com a palavra o Sr. Otavio Marcius, que solicita a leitura da Ata 
da reunião anterior. Após a leitura coloca em discussão e aprovação. Não havendo restrições foi aprovada pelos
membros presentes. Em soguida a cita a Pauta do Dia: 1) - Documentos e oficios enviados e recebidos; 2 

Discussão e Aprovação dos Relatórios e Prestação de contas/parcial dos Programas e Projetos comveniados
entre Estado e Prefeitura, referente o mês de JUNHO/2007; 3-Trabalhos da Comissão de Fiscalização; 5- 
V Conferencia Municipal da Assistência Social; 6)- Diseussão e aprovação do Plano de Açäo/2007 Federal
e Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeiro/2006, conforme orientações SUAS-WEB; 7) 
Assuntos Gerais. Prossegue o Sr. Marcius, citando os oficios e documentos cnviados/recebidos Recebido e-mail 
Ministénio do Desenvolvimento Social. Comunicando aos Gestores sobre o envio do Plano de Ação/2007e

Prestação de Contas/Demonstrativo Sintético Anual de Execução Fisico financeiro/2006 devendo este Conselho
discutir e aprovar, passando a palavra a Sra. Eliana, que inicia a explanação sobre o referido Plano de Ação,
conforme citado pelo Sr. Presidente com esclarecimentos dos Programas bencficiados: Projeto Sentinela, Agente 
Jovem, Peti, Abrigo, e ldoso. Esclarece a Sra. Eliana, que segundo a coordenação não houve alteração em relação 

ao Plano anterior. Cita também a necessidade de aprovação do demonstrativo financeiro de 2006, que já está 
constando na prestação de contas anual, conforme balancete apresentado pelo Execuivo. Esclaree que o Sr 
Presidente deve também aprovar via on-line o Parecer, que inclusive possui a senha de acesso. Após exposição
sucinta solicita dos presentes que faça uso da palavra para seus esclarscimentos e aprovaãao. Não havendo

ninguém que fez uso da palavra deu por aprovado por unanimidade o rcferido Plano e Demonstrativo/2006. 

Prossegue a Sra. Eliana, por citar também os Relatórios Circunstanciados dos Programas Conveniados do Estado 
com o Municipio, referente o mês de Junho/2007. Após solicita dos presentes a aprovação, sendo aprovado
também por unanimidade. Em seguida o St. Presidente prOssegue dando continuidade aos oficios enviados e 
recebidos. Recebido Oficio n. 383/2007- da Câmara Municipal com anexos Requerimentos 196/07, 21l e 226- 

do Sr. Vereador José Pedro, sendo que um deles soicita deste Conselho relação das familias beneiciadas ocom a 

bolsa nos programas em relação å Saúde, o total de crianças para o SISVAN e TFD, sendo deliberado o 

encaminhamento para o setor competente. Em relação ao requerimento de n° 226, citado no oticio, não foi possivel 

apreciação, pois não constava no anexo. Outro oficio recebido n.287/07- Fras com anexo cópia GS/SEADS 286- 

CNAS., discussões da Resolução 212, Recebido oficio n°04/07 FRAS com anexo a pauta referente as discussões

em reunião ocorida 25/05, Recebido lnfomme da Conferencia Nacional de Seguraunça Alunentar, que está a 

disposição dos presentes para consulta. Prossegue a reunião citando a necessidade de agendar reunião com os 

membros da Comissão de Fiscalização, pois continuam denüncias de abrigos asilar( Vitória da Luz, El-Shadai), que 

deverão ser certificadas e dar prosseguimento a agenda de visitas. Neste momento, inicia-se uma discussão 
referente a conclusão dos procedimentos da Entidade Raio de Sol, como este Conselho não recebeu ntomações 

concludentes, ficando deliberado oficial1zar a Ministério Püblico, para obte-las. Outro assunto, referente às 
Entidades é a necessidade de buscar onentação Junto å Promotorna e outros Orgãos quanto a regularização de 
Entidade que insistem em não se cadastrar junto a este Conselho, alegando Ser privada com ins lucrativos. Neste
momento, dois membros se prontilicaram em fazer consulta previa a Promotoria Ficando marcada reunião da 

Comissão de Fiscalização na data de 1007/07, às 14:00 horas. Outro assunto é a necessidade de dar continuidade 

as discussöesdos trämites da realização da v Conferência. já estando elaborada a Minuta da Resolução, iniciando
pela leitura na integra para aprovação do seu contexto. Após a leiura foi dado a palavra aos presente para suas 
colocações e aprovação. Sendo aprovada por unanimidade. E, já marcada a reuniäo para a data de 03/07/07. às 
14:00 horas. Da Comissão de Eventos para dar continuidade aos trâmites desta Conferéncia, inclusive a Pre 

confcrneia. Prossegue a reunião com a palayra a Sra. Eliana que passa a citar Planilha de presença dos membros.
Sendo deliberado oficializar as Entidades e Orgãos que ocupam cadeiras de representatividades para substituçoes 
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de membros faltosos. Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra, o Senhor Presgidomt 

encerada a reunião que manda lavrar a ala e após lida vai aprovada pelos membros presenleu eu 
parte

por 

integrante desta ata a listas contendo assinaturas dos presçntes. ia mais.

MESA DIRETORA: 
OTÁVIO MARCIUS GOULARDINS: 

Presidente 

ELIANA CRISTINA HASE GRACIOSQ 
Secretána 

adendo: lista dos presentes


