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ATA DA 92 (NONAGESIMA SEGUNDA) REUNIAQ ORDINÁRIA Do c 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL DE MONGAGUÁ-CMAS ONSELHO ÁRIA DO CONSELHO 

Ao 01 (primeiro) dia do mes de AGOSTO de 2007, às nove horas e trinta minutos(9:30r ee 

na sede cedida deste Conselho, sito à Av. Marina, 63 - I1apoan, Mongaguá SP; realizou-se a N de 
Primeira (91) Reuni�o Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Moneaoná 

Presidida pelo Sr. Otavio Marcius Goulardins e auxiliado pela Vice Presidente Sra MAS 

Magalhäcs de Mendonça, com a presença dos membros: Ana Paula de Souza (Assoc. Sete Mont 
Hase Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), Creuza Avellar (Depto. Cultura), Eliana Cristina 

LianeGracioso (Depto. Promoção Social), Raimundo Augusto da Silva (Assoc. Nova Esperancal 

lange Marque Xavier Orlandi (Depto. da Educação), Mana Aparecida Teixeira Regis (Fundo Social). Solane 
Aparecida Plácido Presbiteris (Depto. Promoção Social), com a presença dos convidados: Sra. Mönies 
Manzolli (Depto. Promoção Social), Gabriel Dante (Depto. Promoção Social) e Pedro Alcântara 
(Presidente CONPAS). Teve início a reunião com a palavra oSr. Otavio Marcius, que faz leitura 
sintética da Ata da reunião anterior, colocando em aprovação. Nao havendo restrições foi aprovada pelos

membros presentes.. Em seguida a cita a Pauta do Dia: 1)- Documentos e oficios enviadose 
recebidos; 2)- Discussão e Aprovação dos Relatórios e Prestação de contas/parcial dos Programas e 

Projetos conveniados entre Estado e Prefeitura, referente o mês de JULHO2007; 3-Trabalhos da 
Comissão de Fiscalização; 4)- Alteração da Mesa Diretora - Término gestão 2005-2007; 5). 

Assuntos Gerais. Prossegue o Sr. Marcius, citando as justificativas da Sra. Elvira Cid Reggiani (Casa 

Alvorada Sublime). Nesse momento passa a citar os oficios recebidos: Oficio n° 017/07 do Sindicato

Intermunicipal, em que solicita cadastro das entidades inscritas no municíipio, sendo que a Plenánia não 

aprovou o envio da Relação das Entidades cadastradas. Prossegue citando o Oficio DRADS/BSA n° 

123/2007, em que solicita informações da entidade CRE2, que já foi respondido através de e-mail no dia 

30/07/2007, esclarecendo que a entidade encontra-se regularmente inscrita no município, sendo enviado

seu atual endereço. Logo após, é feito leitura das infomações cadastradas no SUAS WEB com relação

ao Plano de Ação 2007. Prossegue a Sra. Maria Aparecida, por citar os Relatórios Circunstanciados do5 

Programas Conveniados do Estado com o Município, referente o mês de JULHO/2007. Após solicita 

dos presentes a aprovação, sendo aprovado também por unanimidade. Em seguida, o Sr. Presidente
inicia discussão sobre a Comissão Temática de Fiscalização e os agendamentos das visitas. Expõe a Sra 

Maria Aparecida a sugestão de que a Fiscalização passe a fazer as visitas com olhar mais pericial 

Esclarece Sr. Otávio que houve um comprometimento com a promotoria com relação as entidades de 

Drogas e ldoso. Nesse momento a Sra. Eliana cita a dificuldade da fiscalização devido as entidades que 
iniciam suas atividades sem se inscrever no Conselhos, e esclarece que hoje estará realizando vS1a 

social pela Fiscalizaç�ão em algumas entidades da 5" agenda sozinha, devido os outros membros ad 

Comissão não poderem ir. Sugere a Sra. Maria Aparecida que seja impedida a abertura da entidade qu 
não houver efetivação metodológica. Pede a palavra a Sra. Liane, colocando-se a disposçao 
acompanhar a Sra. Eliana nas visitas que serão realizadas hoje às 13:30h. Nesse momento, iniciams 

as 

discussões sobre a alteração de Mesa Diretora, devido ao témino da gestão 2005-2007, sendo su 
que seja alterada a referida discussão para o dia 03/09/2007 (Próxima reunião ordinária), aprovad

do 

unanimidade. Prossegue a Sra. Rose Neide, citando sobre a V Conferência da Asistència s 
csclarecendo que não foi realizado avaliação a curto prazo, realizando neste momento Ieitura a 

metas 

ac curlo, médio e longo prazo constantes no Maquete SUAS-Plano 10. Esclarece tamoci O 
ntersetorialidade, citando como exemplo o IGD. Nesse momento, Sra. Maria Aparecida expora
CRAS de Mongaguá estão sendo usados como modelo para outros municipiOs e quea nlavra vezes ao Departamento de Saúde, que seja informado no Bolsa Família sobre o SISvA.de Rajo de ( 

versas 

a Sra. Ana Paula, para expor que muita coisa discutida em reunião a respeito do caso ua 
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Sol está sendo transmitida à outras pessoas, e solicita que houvesse mais ética dos membros. Não 
havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerada a 
reunião que manda lavrar a ata e após lida vai aprovada pelos membros presentes, fazendo parte integrante desta ata a listas contendo assinaturas dos presentes. Nada mais.

MESA DIRETORA: 
OTAVIO MARCIUS GOULARDINS: 
Presidente 

ROSE NEIDE MAGALH DE MONDONÇA YunDu do 
Vice Presidente 

adendo: lista dos presentes 


