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CONSELHO MUNCIPAL DE ASSISTNCA SOCAI 

ATA DA 38 (TRIGÉSIM� OITAVA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA D0 CONSELHMUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA-CMAS 
Aos 21(vinte e hum) dias do mês de maio de 2012, às 9:35 (nove horas e trinta e cinco minuta.
nesta Cidade, na sede da Casa dos Conselhos sito à Rua Inocêncio dos Passos, a6 Mongaguá/SP; realizou-se a 38 (trigésima oito) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO cONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTËNCIA SOCIAL -CMAS, Presidida pela Presidente Interina Sra. SUELUuDE FATIMA S. GERMANO, secretariada por mim Sra lzerte da Cruz( Casa dos Conselhos) coma presença dos membros: Sr. Sergio de Lima Gomes( Dir de Educação), Sra. Maria Lucia Barbosa APAE), Sra. Silvia Simões (rep. Cultura ), Sr. Raimundo Augusto da Silva( Assoc. Nova Esperança ), Sr. Manoel Roberto Vicenzo( Pastoral da Criança), Sra. Ana Paula de Souza( Assoc.Sete Montanhas), Sr. Raul Nunes ( Cre2), Sr. Marcos Cesar Santana (Missão Samambaia). Teve inicio a reunião com a palavra a Sra. Presidente que justifica a ausência da Sra. Valéria Pina de Carvalho(FSSM), por motivos de compromisso assumidos anteriormente. Em seguida, justifica esta convocação extraordinária, conforme documento recebido com prazo para envio de urgência. Diante disso este reunião só irá pautar: 11- Discussão e aprovação da oferta do cofinanciamento do Programa de Atenção Integrada a Pessoa com deficiência, acima de 30 

anos da executora APAE; 2)- Discussão e Aprovação da utilização de recursos do IGD-BF, para aquisição de equipamento para o curso de Cabeleireiro, destinada aos usuários dos 
Programas; 3)-Assuntos decorrentes. Prossegue a Sra. Presidente citando o recebimento de documento on-line DRADS datado de 11/05/12, informando e solicitando deste Conselho 

utos)

deliberação. Atendendo a Resolução SEDS-006 de 15/03/12, e após visita da Diretora da Drads, 
Sra. Rosana, junto a Executora APAE, ficando aprovado a transferência de recursos financeiros
do FEAS para FMAS. Faz a leitura na íntegra do documento recebido. Esclarece que antes o 
repasse era pela Secretaria da Educação. Porém a APAE já executa com recursos própriosprojeto semelhante. Esclarece que o cofinanciamento atenderá 07(sete) usuários acima de 30 
anos com deficiência. O repasse mensal por atendimento é de R$63,60(sessenta e três reais e 
sessenta centavos), totalizando R$446,60(quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta 
centavos) mensais, e para o período de 08(oito) meses( maio a dezembro/12) num total de 
R$3.572,80(três mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos). Solicita também 
deliberação para alteração do PMAS e inclusão desse novo serviço, conforme orientação eme 
mail da DRADS. Diante do exposto solicita desta Plenária uso da palavra para esclarecimentose aprovação. Não havendo ninguém que se opôs foi aprovado por unanimidade o referidoconvenio e alterção no PMAS. Prossegue a Sra. Presidente citando também a pauta zF Discussão e Aprovação da utilização de recursos do IGD-BF, para aquisição de equipame nto 
para o curso de Cabelelreiro, destinada aos usuários dos Programas. Inicia justificanao aquisiçao, devido o inicio das aulas do Curso de Cabeleireiro, pois são necessários varos equipamentos profissionais de custo elevado para os alunos, beneficiários de nossosa

sta 

programas, lembrando que um dos objetivos é a qualificação para geração de renaareferido curso, faz-se necessário a aquisição de materiais imprescindíveis para a aprenalog 
para 

em 
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prática e considerando que 80%(oitenta por cento) dos inscritos são beneficiários do PBF e que em anos anteriores, havia grande número dee desistência dos inscritos devido o custo dos materiais, propõe que seja deliberado o uso do recurso do IGD para montagem de 20 kits para 10 espelhos, pois as aulas praticas são dois alunos por espelhos, os materiais a serem
adquiridos são secadores, maquina de corte, toucas diversas, chapinhas, navalhetes. Diante
deste assunto aqui pautado solicita dos presentes uso da palavra para esclarecimentos e 
aprovação. Não havendo restrições ficando aprovado por unanimidade. Prossegue a Sra. 
Presidente com Assuntos decorentes. Não havendo ninguém que fez uso da palavra a Sra. 
Presidente encerra a reunião e manda lavrar a ata que após lida e aprovada vai assinada pela 
Mesa Diretora presente, constando como adendo a lista dos presentes. Nada Mais. 

SUELI DE FATIMA S.G. MOREIRA 

Presidente 

ADENDO: Lista com assinaturas dos presentes 

Auxiliando/ASA DOS CONSELHOS 


