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ATADA80" (OCTUAGESIMA)REUNI�O ORDINARIADO CONSEI HO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DE MONGAGUA-CMAS 

Ao 01(primeiro) din do mês de agosto de 2006, ás nove horas e ancoenta minutos(9 50). nesta Cd 

codida deste Consclho, sto Av. Marina, 63 ltapoan, Mongaguá SP, realzou-se a OctuagéumarRr 

Ordinána do Consclho Municipal de Assisténcia Social de Mongaguá-CMAS, Presidida pelo St. OMa 

Goulardins e secretariado pela Vice-Presidente Sra. Rose Neide M. Mendonça, com a presenca dra 

SuplenteCre2 Sr. Pauo Fenne, Sr. Ailton de Abreu ( Casa de Recuperação Agape Shaloon). Sr D 

Augusto da Silva Assc. Benef Nova Esperança), Sra Ehana Cistuna Hase Gtacioso Depros), Sra Rita Ca 

Gonçalves CAMP), Manoel Roberto Vicenzo( Pastoral de Criança) Sra Solange Aparecida P Preshte

Depros). Sra Ana Paula de Souza Assc. Baneficencia7 Montanhas), Solanmge Aparecda P Bresbrteres e Se 
Mane Aparecida T Regis( Fundo Soc. da Solidariedade). Teve inicio a reumão com a palavra o ` t 
Marcius, que justifica as ausências do Sr. Klcber Barbosa Vassalo e Sra. Elvra Cid Reggani Em seguida ia 
leitura em indrvidual da ata anterior, os esclarecimentos e ou colocações será feta no final da reunião. Passa a ci 
a Pauta do Dia: 1)- Discussio e Aprovação dos Relatórios dos Programas e Projetos conveniados com 

Prefeltura, referente o mês de julho/2006; 2°) Ateração da Portaria -172/06; 3)> Ofcios e doeumentos 
eavindos e recebidos. 4)-Comissão do Controle Social Boba Familia; S) -Assuntos Gerais Prossegue o St 
Marcius citando que houve uma alteração de Portaria 172/2006, na representatividade do Fundo Social da 

Solidanicdade como titular a Sra. Maria Aparecida Teixeira Regis e suplente não bouve alteração, bem como da 
saiedade civil, titular o Sr. Manoel Roberto Vicenzo e suplente Sra. Idali Moreno de Abreu-Pastoral da Crança 
Educação a titular Sra. Cícera Odenir de Freitas sua suplente Sra. zamar Magalh�es de Souza Esclarecendo que 
não foi neoessánrio realização do Pleito para escolha da sociedade em virtude que houveram 3(très) nscnções 
2(duas) foram indeferidas por não estar em dia com sua inscrição junto ao CMAS., restando apenmas umal) que fou 
decdido em plenária a representatividade pela Pastoral da Criança. Faza cntrega das pastas aos mesmos. Reccbido 
também, Oficio CRT/DST AIDS-PREV n° 023/06, solicitando apoio de interlocutores para divulgação do Projeto 
Redes Sao Paulo", sugere aos presentes manifestação para representar o Municipio, nesta solicitação. Não havendo 
ninguém que* pronunciasse foi indicado o Sr. Ailton de Abreu, para representar no que for necessáno. Prossegue 
aumdo que também reccbido Oficio 292/06 do Ministério Público, solicitando e advertindo a não realização das 

vIsonas junios as Entidades do Municipio, sendo que já respondido através do nosso oficio n°02706, com os 
anexos solcitedos. Outro documento é o e-mail MDS., solicitando indicação 01(um)) representantes da soCiaiale 
al e 0l (um) governamental, para a capacitação do Bolsa Familia Sugere aos presentes manilestação, para sta Capacitaãco. Foi sugerido que poderia ser representante governamental o membro do Depto. da Promoç�o >Oa Sre Ebane Cnistins Hase Gracioso ou o Sr. Presidente Sr. Otavio Marcius Goulardins, e da sociedade C dispoes a Sra Rose Neide M Magalhães e Sra. Ana Paula de Souza. Sugerindo estas indicações ao Sr. UEsD clareoe inda que os indicados serão comunicados da decisão de ocupar a vaga estabelecidae dala d 

venio(capacitação). Neste momento, foi esclarecido pela Sra Maria Aparecida, que ficando ncumoiua reuniko anlarior de levantar a aual siuação da Comissão de CONTROLE SOCIAL do Bolsa Famiha E ap oruficar melhor como sucodeu sobre as indicações dos membros do CMAS., e colocado que na ocas1do unna prazo, entaão foram encaminhados os membros do CMAS., porém dizendo que esta Comissão é proviso hcando o Gesur Social(Depros) de instalar a Comissao permanente de acordo com a Resoluça0. A Nade, Cila da sugestáão e intaresse dos membros da Comissão provisória desejar fazzer da Comissão Pa anbara caclareoe que cabe ao Gestor a sua composição. Neste momento, a Sra Ehana coloca qu le 5 
cgundo as ariantagõs da Resolução, deveá ser formada de 10dez)membros, sendo 5 da uic esSeis) BOvnancnlal, diante disso alguns membros não permanccer�o, pois o total da provisória é de 1ou d anbras. Coloca a Sra. Ana Paula, a neoessidade de entendimento dos papéis dos membros nes 
Bolsa Famdha Esclareoe a Sra. Eiana, que os membros serão capacitados, inclusive que em reuna 
aposlo as alnbuigoes desta Comissão. Iniciando a manifestação para os mnembros ) ccannhados as sugestöes junto ao Gestor Social. Os membros que manifestam ni 
Camina de Souza(CAMP), Sra Rose Neide M. Mendonça( ahenenaa), Sr. Ailon de Abreu( Comunidade Terapêutica Shaloon), Sr. Otavio Marcius Goulau 
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e sTa. 1hana Cristina Hase Gracioo( govemoDepros). Esclarece que a Sra Eliana Cracioso, que ocupou a vaga da 

titulandade da Dra Iracema Ribeiro, que já não faz mais parte deste Colegiado. Prossegue citando que confonme
discussoes anteriores, foi sugerido uma reunião junto ao Gabinete do Prefeito, para expor algumas necessidades 
de estruiurara Casa dos Conselhos. Sugere que a Sra. Eliana, faça esta exposição do assunto. Com a palavra a Sra 

Ehana que pasa a citar a realização de reunião junto ao Gabinete do Prefeito na data de 14/04, com a presença de 

vanos setores govemamentais. E, nesta reunião foi firmado pelo Executivo, que a sede da Casa dos Conselhos sera 
aantga casa ao lado do Depros, que deverá ser reformada Quanto aos ademais assuntos, ficando em pauta do 

CMDCA. Neste momento pede a palaVra a Sra Maria Aparecida, para exposição dos Relatórios mensais dos 
Projetos oonveniados, diante da neoessidade de ausentar-se da reuniao devido a compromisso assumido. Passa a 

citar os PropetosProgramas conveniados com leitura sucinta: Idoso( Centro Soclal do ldoso), Reeriar, Abrigo

Infantil e Renda Cidadã e comenta algumas atividade que foram realizadas nos mesmos Em seguida, com a 

palavra o Sr. Presidente, solicita dos presentes manifestação para esclarecimentos e aprovação. Não havendo 

restnçöes foi aprovada por unanimidade. Toma a palavra a Sra. Rose Neide, passa a questionar a falta do Plano

Municipal de Assistência Social(PAS), pois não consta nos arquivos deste Conselho. Inclusive, sugere ao Sr. 
Presidente autonzaç�o para solicitar cópia, através de oficio, junto a DRADS. Neste momento a Sra Eliana cata 

que não há necessidade de solicitar junto à DRADS., pois o Departamento da Promoção Social, poderá fornecer

porem neoessita de prazo. Mas, a mesa colocou em votação e a maioria decidiu por solicitar junto a DRADS.,

Prossegue a Sra. Rose, por distribuir cópia da estatística dos setores que atende em diversos segmentos, solicitando 

para que seja apreciados caso houver dúvidas e ou sugestões será evada na próxima reunião. Complementa 
dizendo que a cidade de Mongaguá possui maior crescimento populacional sem qualidade de vida na Baixada 
Santista Nesse momento, cita a necessidade de acompanhar tais informações, através do Plano Plurianual, pois trás 
consequências a falta deste. Inclusive cita a necessidade de possuir o Orçamento Municipal, que já foi para a 

Câmara Municipal, sendo que não estão comunicando a participação dos Conselhos na sua elaboração, para seja 
incluido as nossas propostas e prioridades. Coloca ainda, que a Câmara Municipal possui atribuiçõöes de formar 
Comissöes(Regimento Interno-art. 27 item 4-), para discussão de diversas áreas, dentre elas da 
Crança/adolescente e Assistência Social, devendo oficializar solicitando estas informações para possivel 
participação, pois é de suma importância. Solicita colaboração dos membros da Mesa para axihar a parte da 
escrita deste Conselho, pois se encontra com atrasos na expedição das deliberações. E ainda, substituir os membros
das Comissdes, devido alteração de Portarias. Prossegue citando as faltas dos membros que na próxima reunião
será apresentada planilha de presenças/faltas, e após será encaminhada aos membros/Executivo. Lembra a Sra 
Eliana de membros não comparecerem e também não comunicam os seus suplentes para as substituigões Nese 
momento solicita dos presentes uso da palavra para suas colocações ou esclanecimentos. Após feito as exposição 
das atividades e metas das Organizaçðes: Pastoral da Criança, Radio Aratu e Associação Sete Montanhas. Não 
havendo outros assuntos e, ninguém mais fez uso da palavra o Sr. Presidente dá por encerada a reunião, que 

manda laVrar a ata, que após lida vai aprovada pelos presentes. Fazendo parte integrante desta ata a lista de 

presenças. Nada mais 
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