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ATA DATRIGESIMA PRIMEIRA (31 REUNIAO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMASS

Aos 15 (qumze) dias do mcs de JUlHO de dois mil c oto (2008), as (19:00 horas, nesta cidade na 

scde provisória cedida, sito a Av. Marina, 65 Centro Mongaguá/SP. Realizou-se a trigésima 
primeira (31") Reunião Extraord1maria do Consclho Municpal da Ass1sténcia Social de Mongaguá 

CMAS. Presidida pelo Sr. Gabricl Dante e secretariado pcla Sra. Maria Aparccida Teixcira Régis,
com a presença dos membros: Sra. Rose Neide Magathãcs de Mendonça (Cre2), Sra. N1tma Dias 

Gusmão (Ass. Nova Esperança), Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), Sr. Ailton de 

Abreu (Shallon), Sr. Paulo Fenner (Cre2), Sra. Nelh dos Santos (Preteitura/kinanças) e Sra. Rita 

Carmina Gonçalves (Camp), tendo como convidada a Sra Valéria Carvalho (Ass. Nova Esperança). 
Teve mic1o a reunião com a palavra o Sr. Pres1dente que agradece a presença de todos e em seguida 

coloca a pauta da reunião extraordinária: 12° Pleito Eleitoral CONSEAS, Prossegue explanando 
sobre a real1zação do 12" Pleito Eleitoral do Consclho Estadual da Ass1stëncia Social de São Paulo, 
colocando que houve a inscrição da Entidade CRE2 indicando como Candidata-cleitora a Sra Rose 

Neide Magathães Mendonça, da Associação Nova tisperança a mdicação para ctettora a Sr Valéria

Pina de Carvalho, e da Comunidade Terapêutica Agape Shallon indicando o Sr Ailton de Abreu
como eletor. Em seguida nicia-se a votação dos cletores, sendo cleta por unan1m1dade a 

representante da entidade Associação Nova Esperança. Ressalva a Sra Maria Aparecida que a 

entidade Comunidade 1erapéutica Shatlon não esta devidamente mscnta neste Consetho, mclusive 
coloca que a área de atuação da mesma não pertence a Assistência Social e sim ao Departamento de 
Saude. Aproveita o ensejo a Sra Rose Neide para esclarecer que não irà votar no representante da 
Comunidade Terapêutica Shallon devido o mesmo ser Consclheiro Tutelar, podendo ocorer que no 
dia do Pleto aconteça alguma ocorrëncia e o mesmo não possa comparecer. Prossegumdo o 
Sr.Gabricl faz leitura do edital do 12° Pleito Eleitoral antes de iniciar a votação da candidata eleitora 
Sra Rose Neide Magalhäes de Mendonça, representante da ent1dade CRE2, colocando que a 

entidade não está devidamente inscrita no municipio, conforme estabelece o item 1.10 do Edital de 
Convocaçáo do 12* Pleto tletoral CUNSEAS. Neste momento, pede a patavra a Sra. Rose para 

colocar que está cadastrada no CMAS, mas apenas seu relatório de atividades não foi aprovado.
Esclarece o sr Gabnel que a entidade nâão encontra-se regularmentemscnta no Consethodevido não 
ter entregue toda documentação necessária, não sendo aprovado na 99* Reunião Ordinária deste 

Consctho o retatono de atividades da ent1dade, bem como a sua documentação devdo estar 
incompleta. Inclusive coloca que a entidade foi informada que poderia estar regularizando sua 
nscrnção no CMAS, scndo que a entidade não regulanzou a mscrição, e que naquecle momento 
estaria sendo indeferido o Relatório e a inscrição. Prossegue informando que o prazo para envio do 
parecer deste conscihos à Drads Baixada Santista com relação ao Plcito tletoral do CONSEAS e 

até a data de 05/08/2008. Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palaradeu por 
encerrada a reunião que manda lavrar ata que apos lhda vaassmada-pela mesa Dirctgfa e anpxada a 

lista dos presentes. Nada mais.
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