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ATA DA 115'(CENTÉsIMA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHOMUNICIPAL DA ASSIsTÊNCIA SOCIAL DE MONGAGUA- CMAS 
Aos 3 (três) dias do mes de SETEMBRO de 2009, às 9:25 (nove horas e vinte cinco minutos), nesta Cidade, na sede deste Conselho, sito à Av. Marina 65, Centro, Mongaguá/SP. Realizou-se a 115 (centésima décima quinta) Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Assistência Social CMAS, com a presença dos membros titulares e suplentes representantes da sociedade civil e governamental: Sr. Raimundo A. da Silva (Ass. Nova Esperança). Sr. Anizio Pereira de Santana Neto e Sra. Alvina R de Meira( Diretoria de Saúde), Sr. Salim Issa Salomão (Contabilidade), Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), Sra. Rose Neide Magalhães de Mendonça (Fundo Social de Solidariedade), Sr. Adilson José da Silva ( Dir. Semutran ), Sra. Sueli Germano Moreira(APAE), Sr. Vagner Pereira de Souza (Com. Agape Shalon), Sra. Eliana Cristina H Gracioso ( Dir. Ass. 

Social -DAS), Sra. Jane Borges dos Santos( Dir. de Cultura ), Sra. Rosely dos Santos Martins( Assoc. Rural 
Agua Branca ) Sra. Izerte da Cruz ( Sec. Executiva/Das Casa dos Conselhos). Dando início a reunião com a 
palavra a Sra. Presidente e Secretário Sr. Anízio, que agradece a presença de todos e em seguida cita a pauta do dia: 1) Documentos e oficios enviados e recebidos; 2) Deliberações: Aprovação dos Relatórios Circunstanciados dos convênios, referente o mês de AGOSTO2009; 3) E> 
Câmaras Temáticas: Comissão de Fiscalização e Finanças e Comissão Orgunizadora da VI Conferéncia 2009; 4) Convocação das Entidades que participaram do FEST 2009, para prestução de contas e atualizar 
o registro junto a este Conselho; Convocação dos membros representantes do BOLSA FAMILIA, para elaboração da Resolução Normativa; 5)- Outros Decorrentes. Prossegue a Sra. Presidente solicitando dos 
presentes para que faça a leitura e aprovação individual da ata anterior. Em seguida, inicia a reunião no datashow
com video PARADIGMA. Após passa a citar oficios RECEBIDOS do Ministério Público: de n° 326/09 

Protocolo 238/09 com anexo cópia da carta da idosa Sra. KEILA ZILMA S DE LIMA, solicitando análise da 
necessidade para eventual beneficio em Programas Sociais. Esclarece a Sra. Presidente que o conteúdo da carta
não solicita beneficios, porem sugere que seja investigada a situação através de visita da Técnica do CRAS:
outro Oficio do Ministério Público de n° 273/09-PJC Idoso IC 11/08, Ref. Apuração de eventuais irregularidades 
do Lar de ldosos Mar e Sol; Oficio n° 270/09 PJC Idoso PACTIII n° 04/2008, Objeto: Apurar ocorrência de 

Iregularidade em Clinicaparticular D AMORE relacionada a idosa ARMINDA do Céu SF de LIMAe também
oficio 271/07 PACTII 06/08, com o mesmo assunto, porém do idoso JOSE RÖDRIGUES ALVES. Esclarece a 
Sra. Presidente que já foram providenciadas cópias dos oficios para a COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO, para 
as devidas providências e tão logo seja elaborada a resposta, encaminhará ao Órgão MP. Neste momento toma a 
palavra a Sra. Eliana, que solicita do Sr. Anízio Coordenador da Comissão, para exposição do assunto. Passa a 
citaras visitas de Fiscalização da 1' agenda ILP's/IDOSO, estão sendo realizadas, porém está na dependência da 
Vigiláncia Sanitária e outros técnicos dar seus Pareceres para que seja efetuada o Relatório conclusivo. 
Inclusive está agendado para a data de 18/09 às 9:00 horas. Após esclarecimentos das atuações diferenciadas de 
Orgãos que autuam e a Social. Foi sugerido o convite a Sra. Promotora para estar presente nesta Reuniäo
Técnica nesta data. MMediante estes oficios deverá ser realizada visita específica ao assunto determinado. Quanto
a Entidade Mar e Sol, é de nosso conhecimento, porém o prontuário não possui documento que comprove uma 
ação que encerrou os trabalhos pela Vigilância Sanitária e Ministério Público. Sugere que seja levantada junto a 
Vigilância Sanitária documento e informar ao MP. Prossegue a reuni�o com a palavra a Sra. Presidente citando o 
recebimento Deliberação do Conseas de n°021/09, referente modelo da Minuta de Projeto Lei para adequação 
dos Conselhos Municipais. Sugere que a Comissão de Planejamento faça análise do assunto para esta 
adequação. Outro convite recebido através de e-mail, DRADS, referente a reunião FRAS/BSA, porem já 
ocorrida. Documento de demonstrativo de Circular Interna n°002/FNAS do Ministério de Combate a Fome, com 
demonstrativos dos recursos destinados à manutenção dos Serviços de Ação Continuada para apreciação. Outro 
assunto, é referente a convocação dos membros representantes do BOLSA FAMILIA, para reunião de 
organização de fiscalização deste Programa. Tendo ainda a noticia que já chegou o veiculo para execução dos 

trabalhos. Sugere discussão e aprovação da data da reunião com os representantes. Ficando a data de 16/09/09 
às 9:00 horas nesta sede, e pautado discussão e elaboração da Resolução Normativa. Sugerido ainda
publicidade, providenciar relação dos beneficiados junto ao CRAS, bem como cópia do documento BOLETIM 
MDS 180/2009. Prossegue a Sra. Presidente colocando em pauta discussão e aprovação de VERBA 
PARLAMENTAR de R$100.000,00- Dep. Federal Amaldo Faria de Sá em beneficio ao Projeto CONVIVER, 
para reforma do espaço Itapoan. Neste momento, foi questionado inclusão de idosos com outrasnecessidades, 
pois o próprio Grupo exclue pela situação socioeconómica. Após discussão sendosugerido Cadastramento 
através do Projeto e dos CRAS levantar a situação econômica desses idosos que não participam dos Progranas e 
também sugerido utilizar a verba economizada da Prefeitura, para melhorar o atendimento. Após discussio toi 

aprovado por unanimidade com um voto com esta ressalva. Outro Assunto, é o PROGRAMA PROJOvEM, 

osição das deliberações das 
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antes era conhecido como Agente Jovem. Que irá atender 125 jovens com atendimentos nos CRAS e com 

Entidades parceiras. Sendo já contratadas monitoras. Após discussão e esclarecimentos foi aprovado por 
unanimidade. Prossegue a reunião com a pauta do Relatório de Prestação de Contas das Entidades que 
participaram do FESTAO/2009, sendo que o prazo do Termo de Compromisso Social já está expirado, assinado
pelas ONG's na época do evento. Esclarece que as Entidades deverão receber carta de convocação para reuniao
a ser realizada na data de 05/10/09, às 13:30 horas e nesta apresentar os documentos de Prestação de Contas e 

regularização de inserição junto ao CMAS/CMDCA, e ficando o prazo até 30/10/09, para todas as Entidades 
estarem definitivamente regularidades. Se, eventualmente este prazo não for cumprido a Entidade será 
considerada omissa com os Conselhos, que tomará medidas e inclusive levando a conhecimento do Ministério 
Público. Coloca em aprovação e discussão o referido assunto. Não havendo restrições, ficando aprovado sua . 
prorrogação. Outro assunto, é a representatividade do Delegado eleito na VI Conferencia Municipal, que não foi 
discutido na Conferência, por isso tiramos representantes das três categorias, mas de acordo com a organizaç�o
do FRAS- Forum Regional de Assistência Social, a representação de Mongaguá é Governamental, e na reunião 

regional, só estava presente a Divina e o Leandro, mas ficou a Divina como delegada, porque o Leandro
representou os trabalhadores, fica sugerido a Moção de Repúdio, ao CNAS, por não garantir a participação de 

municípios de pequeno porte e principalmente do usuário, faz um apelo desta Plenária no sentido de aprovar esta 

Moção. Diante dos Municípios de Pequeno Porte não ter Delegados de acordo com a sua proporcionalidade, 
ficando sempre para as Metrópoles o maior número de delegados. Sugerido também, que o CMAS deverá
encaminhar representante para defender esta posição na Plenária Nacional. Sendo aprovado, por unanimidade. 
Prossegue a reunião com a palavra a Sra. Eliana, para exposição dos RELATORIOS CIRCUNSTANCIADOS 
CONVENIADOS referente o mês de AGOSTO/2009, que passa a citar de forma sucinta dando pausas para 
esclarecinmentos. Ao término desta exposição pede a palavra o Sr. Salinm que faz a entrega dos demonstrativos
das Receitas dos referidos convênios, e também apresenta a prestação de contas. Salientando que trouxe
documentos originais, apenas para apreciação, caso este Conselho desejar, deve ser solicitado oficialmente. 
Após foi solicitado aprovação. Não havendo restrições foi aprovado por unanimidade. Não havendo outr0s
assuntos a Sra. Presidente solicita dos presentes uso da palavra para suas colocações e ou esclarecimentos. Pede 
a palavra a Sra. Sueli, passa a colocar que enquanto representante da Comissão Temática de Finanças, esteve
com a responsável do setor de contabilidade, diante desse assunto sugere montar uma pasta administrativa
constando estas informações e também modelo para prestação de contas, contendo cópia do projeto, convênio. 
empenhos e notas fiscais. Näo havendo ninguém mais que fizesse uso da palavra, a Sra. Presidente deu por 
encerrada a reunião que manda lavrar a ata que após lida e aprovada pelos presentes, e assinada pela Mesa 
Diretora, com adendo a lista dos presentes. NADA MAIS.

ROSE NEIDE MAGALH DE MENDONÇA
Presidente 

ANAOKANIANA 
Secretário 

Adendo lista dos presentes. 


