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ATA DA 128 (CENTESIMA VIGESIMA OITAVA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHOMUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ- CMAS 
Aos 14 (quatorze) dias do mêés de NOVEMBRO de 2010, às 9:45(nove horas e quarenta e cinco minutos), nesta 
Cidade, na sede da Casa dos Conselhos - sito à Rua Inocêncio dos Passos, 86, Mongaguá/SP; realizou-se a 128 (centésima vigésima oitava) Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, Presidida pela Presidente Sra. ROSE NEIDE MAGALHÄES MENDONÇA e auxiliando a Sra. Izerte da Cruz ( Casa dos Conselhos ), com a presença dos membros: Sra. Ivamar Magalhäes de Souza(Dir de Contabilidade), Sra.Sueli Germano Moreira( APAE), Sra. Maria Oliveira Cajé ( Gov.Saúde ), Sra. Eliana Cristina Ache Gracioso ( Dir. DAS) Sr. Raimundo A da Silva ( Assoc. Nova Esperança), Convidado: Pastor( Jeremias Faustino de Jesus( Projeto CARES). Teve início a reunião com a palavra a Sra.Presidente, que agradece a presença e sugere que todos faça leitura individual da ata anterior. Prossegue citando que as ações deste Conselho foram atropeladas, devido que i Executiva esteve com seu tempo tomado devido ações ocorridas com o CMDCA na questão da CPI com o Orgão Conselho Tutelar. Isto é constatação em que em nenhum momemnto este Conselho foi informado dessas ações e ou solicitados auxílios. Visto que ocoreu ações improvisadas. Passa citar as dificuldades da Secretaria Executiva, que compartilha assessorias a diversos Conselhos, com isso prejudica as ações. Esclarece a Secretaria que acompanhouuo referido Processo, porem não foi decisões improvisadas com orientações e monitorada pelo Ministerio Público, em nenhum outro momento outro órgão foi comunicado, visto ser ação sigilosa e aguardava Parecer do Orgão Fiscalizador(MP). Prossegue a Sra. Rose, distribui a pauta do dia que consta:- 1)- Documentos e ofícios enviados e 
recebidos; 2)-Discussão e Aprovação dos Relatórios Circunstanciado dos Convênios Estado/União, referente o 
mes: OUTUBRO/2010; 3-) - Discussão e Aprovação da RATIFICAÇÃO no Plano Municipal/PMAS/2011 "TERMO DE ACEITE", na Adesão da gestão - conforme Resoluç�o CIT n°007/10; 4-) - Assuntos decorrentes. Prossegue a Sra Presidente, citando os recebimentos da mensagem on-line MDS Referente a a Portaria 754/10 que 
Altera as Regras de Calculo do IGD e do Repasse dos Recursos Financeiros aos Municípios", solicitando dos 
presentes circular o referido documento para apropriação de seu conteúdo. Outro oficio circular 106/10 CONSEAS, 
convidando para as discussões para definir a Resolução dos Trabalhadores nas datas de 28 e 29 de setembro/10. 

Secretaria 

Esclarece a Sra. Presidente que este ano ocore as discussöes é dos reoursos Humanos do CMAS., a nível de Brasil, em 
nossa região ocoreu no mês de setembro .Esclarecendo a equipe de referencia em assistência Social. Esta gestão tomou
a decisão de redução de horas, dando ainda extensão aos outros técncios, inclusive aos cargos nomeados. Este assunto,
decoreu em reunião anterior diante da falta de recebimento das informações do Orgão/CONSEAS, sendo que foi 
sugerido Moção de Repúdio ao Orgão, quanto ao assunto. Recebido também comunicado on-line da DRADS com 
referencia do assunto das instalação do COMITE REGIONAL DE PREVENÇAO E ENFRENTAMENTO AO 
TRAFICO DE PESSOAS, citando as datas do encontro e os acordos firmados. Inclusive em nosso Municipio ocorrerá 
na data de 11/11, resultou o convite oficio recebido Drads de n° 290/10 enviados aos órgãos de interesse. Tendo ainda 
no anexo o Decreto 54.101/março 2009, sugerindo aos presentes apropriar deste Decreto. Conclamando a presença dos 
membros, bem como extenda o convite a outros atores. Lembra a sra. Presidente que o Plano de Ação de Conselho, 
deve ser elaborado, necessitando da Certificação das Entidades, esclarecendo que não temos uma rede Certificada, 
citando o exemplo da APAE e a SAUDE não tem este conhecimento e não podemos radicalizar, pois temos ate 2011 
para rever esta situação e Regulamentar através de Resolução. Lembra a Sra. Secretaria que a Resolugão da (Certificagão 
está pronta, tendo que ir para discussão e aprovação em Plenária. Faltando apenas o estudo através da Comissão de 
Planejamento discutir a minuta da Resolução da Tipificação. Diante deste assunto a sra. presidente sugere o convite às 
Entidades Sociais e também no segmento( Criança e Adolescente), sugere ainda convidar os Lideres de Bairro. 
Inclusive já Convidar para a reunião de Dezembro, Prossegue, a Presidente citando o recebimento on-line do MDS.,
informando a SENHA SUASWEB, porem tendo o problema do sistema não aceitar para preenchimento da Adesão, em 
conformidade com a Resolução CIT 07/10 para validar o TERMO DE ACEITE, diante dos problemas com o 
sistema (com a senha )foi necessário o envio do nosso Oficio de n° 043/10(on-line). Em seguida passa apresentar aos 
presentes o Termo de Aceita de forma sucinta e após solicita circular entre os presentes. Esclarece a Sra. Rose, que 
pautou também hoje a RATIFICAÇÃO do PMAS/2011-Co-financiamento, Esclarecendo que foi colocado aos 

Presentes que não haveria mudanças. Porem,transcorreu uma mudança da qual solicita aos presentes aprovação desta
KATIFICAÇÃO. Iniciando colocando tendo a oferta MDS de R$2.200,00(DOIS MIL E DUZENTOS REAIS), para 

Kecursos Humanos dos Programas: LA/PSC, executado pelo CREAS. Lembra ainda, a necessidade de oficializar a 

Ministerio Público e 
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solicitar o número de adolescente em medida socio-educativa, inclusivo o sexo. Foi sugerido pelo Sr. Raimundo a 
necessidade de também de fiscalizar o comercio que vende bebida alcoólica. Foi manisfestação. Não havendo restrições dos presentes, foi aprovado por unanimidade Prossegue a reunião citando a 
Portaria 754 de outubro/2010-MDS que estabelece ações, normas e procedimento para apoio à gestãodescentralizada do Bolsa Familia", ficando à disposição dos presentes para reprodução. Citando a necessidade oficializar o MDS.quanto a suspensão do beneficio às família já encaminhadas, porem até o momento o órgão não manisfestou esta suspensão. Passa esclarecer os motivos desta suspensão. Outro recebimento é o Oficio CircularExterno n30 MDS - do demonstrativo dos repasses de recursos o destinado à manutenção dos serviços de Ação Continuada. Dando prosseguimento a pauta 2)- Discussão e Aprovação dos Relatórios Circunstanciado dos Convênios Estado/União, referente os meses: OUTUBRO/2010, que solicitada da Sra. Eliana exposição. Com palavra a Sra. Eliana que inicia citando os Programas beneficiados, com numero de atendimento e as atividades. Esclarece também a participação do Encontro que foi apresentado a NOB/SUAS, sugerindo manter cópia nos arquivosdeste Conselho. Esclarece também os trâmites das licitações que ocorre uma demora devido a exigências do sistema.Ao final da exposição dos Relatórios a Sra. Eliana solicitado dos presentes se alguém gostaria de esclarecimentos. Não havendo manifestação, ficando assim aprovado por unanimidade. Prossegue a reunião com a palavra Presidente que cita a necessidade de certificar junto ao setor compras os processos de licitação. Cita também de formanão oficializada. Sugerindo Oficiar ambos os setores( Licitação, Compras, Contabilidade e Gestor), para que compareça 
na reunião seguinte para esclarecer tais trâmites de licitação e ainda nos manter informado sobre as datas dos pregðespara melhor acompanhar. Recebido o Relatório da visita Social à Sra. Maria Aparecida, conforme solicitado no mês de setembro. Tendo recebido outro Relatório do técnico que efetuou a visita informando o falecimento desta Senhora. Cita também a participaç�o do Municipio no IV Festival de Cidadania, através do Projeto Girassol com apresentou dança e teatro, sendo classificado. Outro assunto é referente o recebimento do orçamento detalhado da Diretoria de Assistencia Social, referente ao que foi solicitado em reunião anterior, que aprovado a utilização do IGD., no valor de RS40.000,00(quarenta mil reais) com esta ressalva. Solicitando aos membros que todos acompanhaem e faça visitajunto aos equipamentos municipais e também às Entidades sociais. Sugerindo que a Comissão de Fiscalização de prossiga com a Fiscalização. Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra a Sra. Presidente, deu por 
encerra a reuníão que manda lavrar a ata, que após lida vai aprovada pelos presentes, assinada pela Mesa Diretoradirigente, constando como adendo a lista dos presentes. Nada mais.

solicitado dos presentes 

ra. 

pmouJon ROSE NEIDE MAG�LHÄES MENDONÇA 
Presidente-CMAS 

MARIA O CAJE 
1 Secretria 

IzerteÇruz 
Casa dos Cpnselhos 

Adendo: Listas dos membros presentes 


