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ATA DA 136 (CENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÄRIA DO 
CONSELHOMUNICIPAL DA ASSISTËNCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ -CMAS 

Aos 11(onze) dias do mês de oUTUBRO de 2011, às 9:30 (nove horas e trinta minutos), nesta 
Cidade, na sede da Casa dos Conselhos sito à Rua Inocêncio dos Passos, 86, Mongaguá/SP;

realizou-se a 136 (centésima trigésima sexta) REUNIÃO ORDINÁRIA DO cONSELHO MUNICIPAL 
DA ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS, Presidida pela Sra. Rose Neide Magalhães Mendonça(SC-Cre2), 

auxiliando Sra. Izerte da Cruz ( Casa dos Conselhos) com a presença dos membros: Sr. Sergio 

de Lima Gomes ( Educação ), Sra. Sueli de Fatima SG Moreira ( Dir. DAS), Sra. Maria Oliveira Cajé(
Dir. de saude ), Dra. Eunice Uyema( Jur.DAS), Sra. Lucia da Silva( Dir. de Segurança).

seguida solicita a leitura da ata anterior, após a leitura colocada em discussão e aprovação. Não 

havendo restr ições ficando aprovada pelos presentes. Após apresentou a pauta do dia: 1) Ofícios

Documentos enviadose recebidos; 2)- Apresentação do material e discussão da Conferencia

Estadual/2011; 3)-Censo SuasWeb Rede Privada;4)-Discussão e Aprovação da utilização dos 

recursos IGD, para aquisição de 02 computadores, 04 arquivos e Capacitação dos Técnicos 

contratados; 5)- Assuntos Decorrentes. Prossegue a Sra. Presidente citando Oficios Enviados e 
Recebidos: oficio DRADS 288/11, informando Oficinas que ocorre nas datas citadas, recebido 

Em 

também informe do MDS sobre o Censo Suas Rede Privada, que foi prorrogada a data para 

solicitação de Senha até 14/10, informando ainda que os dados cadastrais estarão disponíveis à 

partir da 22 quinzena e os questionários deve ser respondido até 30/11, pelas às Entidades; Cita 

que este Conselho já solicitou a senha das Entidades, somente daquelas que possui todas as 

informações disponíveis em seus Prontuários( do nosso Cadastro). Em seguida passa apresentar 

através de data showo material e discussão da Conferencia Estadual/2011, ocorrido nas datas 

de 05,06 e 07 de outubro/2011. Citando como foi a distribuição das vagas de delegados e a 

vaga de Suplente ficando para Mongaguá, representando a Sociedade Civil. Sendo que foi 

apresentado o resultado o Censo de 2010/Gestores e, para 2011 a Rede Privada como já foi 

citado anteriormente. Em seguida cita os tópicos das discussões: Proteção Social Especial/Alta

complexidade Acolhimento, assessoramento, Defesa de Garantia de Direitos, Formas de 

assessoramento, Instrumentos Jurídicos e Financiamentos. Lembra a Sra. Presidente que a LEI 

MUNICIPAL deve ser alterada as cadeiras de representatividade da sociedade civil, pois segunda 

as novas orientações os usuários também deve ocupar cadeiras. Ao final da apresentação foi 

aberto para discussões e Esclarecimentos. Lembra a Sra. Sueli, que as Entidades serão

capacitadas para que elas entendam melhor o que é a política de Assistência Social. Prossegue a 

reunião com a pauta Discussão e Aprovação da utilização dos recursos IGD, para aquisicão de 

02 (dois) computadores, 04(quatro) arquivos e Capacitação dos Técnicos contratados; Cita a 

Sra. Presidente que estando com um saldo do lGD de R$7.050,00(sete mil e cincoenta reais), e 

apresentando o Extrato. Tendo em vista que os CRAS estão equipados, porem foram implantados

rsos serviços e estes não estão equipados, propõe discussão e aprovação para a compra de 

DOIS(2) computadores no valor aproximado de orçamento de R$2.598,00(dois mil, quinhentose 



C.M.A.S Conselho Municipal da Assistência Social de aguá 
Rua Inocêncio dos Passos, n° 86 Centro - Mongaguá 

Cep: 11730-000 
Contato: (13) 3507-5746 

e-mail: cusadosconsclhos 74deemail.com 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL

Cont. da ata 136.. 

noventa e oito reais) e também 04(quatro) arquivos de aço no valor aproximado de cotação no total de R$2.200,00(dois mil e duzentos reais), para uso do PRO-JOVEM e SERVIÇO DE cONVIVENCIA do BOLSA FAMILIA. Coloca em discussão e aprovação. Outra necessidade éa aprovação da utilizaç�o de RECURSOS DO IGD-M, para custear despesas de ALIMENTAÇÃO no valor aproximado de R$1.000,00(mil reais) para CAPACITAÇAO dos novos Técnicoscontratados. Sendo todas às 5t feiras dos meses de Outubro/Novembro e Dezembro. Diante do exposto solicita dos presentes uso da palavra para aprovação. Não havendo restrições por parte dos presentes, todos concordam por unanimidade. Não havendo outros assuntos a Sra.Presidente solicita dos presentes o uso da palavra para esclarecimentos e suas colocações. Não havendo ninguém que fez uso da palavra deu por encerrada a reunião e manda lavar a ata, 
que após lida e aprovada vai assinada pela Presidente e constando como adendo a lista dos 
membros presentes. Nada Mais.

ROSE NEIDE ce 
ROSE NEIDE MAGALH MENDONÇA 

Presidente 

ADENDO-Lista dos membros presentes 


