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ATA DA S1 (0CTUAGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃ0 ORDINÁRI� DO CONSELHOMUNICPAL DE ASSISTËNCIA SOCIAL DE MONGAGUA-CMAS 
Ao O1pnmeiro) dia do mês de setembro de 2006, às nove horase quarentae cinco(9:45"), nesta Cidade, na se0eoodida deste Conselho, sito à Av. Marina, 63 Itapoan, Mongaguá.SP: realizou-se a Octuagésima Primeira81) Reunião Ordinárna do Conselho Municipal de Assistência Social de Mongaguá-CMAS, Presidida pelo Sr. Otavio Marcus Goulardins e secretariada pela Sra. Elvira Cid Reggiani, com a presença dos membros Suplente CrE Sr. Paulo Fenner, Sr. Ailton de Abreu ( Casa de Recuperação Ágape Shaloon), Sr. Sra. Isamar M de Souza Educação), Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso( Depros), Sra Ana Paula de Souza( Assoc. BeneficencaaMontanhas), Sra. Maria Aparecida T Regis( Fundo Soc. da Solidariedade), Sra. Valéria Pina de Carvalho ( Assoc. Nova Esperança. Teve início a reunião com a palavra o Sr. Otavio Marcius, que justifica as auséncias do Sr. Gleber Barbosa Vassalo, por motivos de saúde. Em seguida, sugere leitura em individual da ata anterior, os esclarecimentos e ou colocaçöes será feita no final da reunião. Passa a citar a Pauta do Dia: 1) - Discussão e 

Aprovação dos Relatórios dos Programas e Projetos conveniados com a Prefeitura, referente o mes de 
AGOSTO/2006; 2°-Discussão e Aprovação da Reformulação-PMAS/2007; 3)- Trabalhos das Comissões 
Temáticas; 4)- Entidades Sociais Irregulares/Denúncias 4- Oficios e documentos enviados e recebidos.; 5} 
Realizações/Eventos; 6 ) -Assuntos Gerais. Prossegue o Sr. Marcius, citando o recebimento da C.L, Depros,solicitando cópias das atas 79, sendo foi respondido, justificando que a ata se encontra em minuta. Outro oficio,recebido de n°64/06- Corregedoria de Justiça, solicitando esclarecimento da inscrição da Entidade Pró-Criança Jovens Diabéticos. Sendo que foi respondido através do nosso oficio 36/06, com anexos, Em seguida, cita a Sra 
Elvira a Programação dos Eventos, referente a Semana da Pátria. Prossegue citando algumas denúncias de Abrigos 
para Idosos. Neste momento, complementa a Sra. Eliana, citando que foi realizada visita social, junto a Entidade de 
Atendimento asilar "Cidade de Mongaguá", situada no bairro do Jussara, porém não foi confirmada a referida 
demuncia de maus tratos, tendo elaborado Relatório e, entregue junto a Comissão de Fiscalização. Outra denúncia é 
referente a outroAbrigo El-Shadai, que também não é inscrita neste Conselho, foi solicitado visita da Asisente 

Social/Cras de Aganor de Campos, a mesma não encaminhou Relatório, mas já feito visita social, segundo
informações (Assistente Social ), que é um problema dos familiares. Outra Entidade de Atendimento asilar - que 
recebida a denúncia grave, situada na Rua Santa Cecília(esq), 2" quadra - RAIO DE SOL, de responsabilidade da 

Sra. Lidia, feito a leitura do transcrito na denúncia inclusive a responsável também usa, a responsável não 
comparece na Entidade, os pacientes acamadas(sonda) não recebem alimentação, durante à noite os idoso recebe
Visitas femininas e etc."). Outra denúncia é referente as Entidades de atendimentos a dependentes, não inscritas, 
sediada no Bairro de Itaguai, Rua "G", n° desconhecido. Outra Entidade que estava iregular, mas já entrou comno 
requerimento para regularização é a Entidade Comunidade Aliança e Vida Gênesis, sediada na Av. Dom Pedro,
Itaguaí, esta foi lhe dado um prazo de 90 dias para regularização. Podendo a Comissão Certificar estas Insttuição. 
Sugere o Sr. Presidente agendar com urgència a referida denúncia, através da Comissão de Fiscalização. Ficando a 
data 05/09, às 9:00, para realizar uma visita de constatação e já oficializar os demais membros desta Comissão 
para realizar as Visitas Técnicas as Entidades que vem sendo denunciadas. Neste momento, cita a Sra Ana Paula, 
que estas denúncias já chegaram junto à Câmara Municipal e foi solicitado um requerinmento para esas 

providencias. Sugerindo mais rigor para estas Entidades - Inclusive sugerido capacitar os dingentes das 
Entidades de regime asilar dos técnicos de Fiscalização cada área ( Saude, Vig. Sanitána, Contabilidade, Juridico, 
etc.). Sendo fundamental o reconhecimento do Conselho o funcionamento das Entidades, para melhor

monitoramento. providencias destas instalações. Inicia-se uma discussão para que o Executivo acompanhe 
melhor estas instalaçðes de Entidades em nosso Municipio, através de ALVARA DE FUNCIONAMENTO0 

VIGILANCIA SANITÁRIA e CMAS, . Esclarecimento que as exigências existem, à partir do momento que é 
detectada. Após iniciou as discussöes para Aprovação dos Relatórios dos Projetos conveniados Estado/União, 

CTente o mês de agosto/06 Neste momento com a palavra a Sra 

elatórios. Passa a citar os Projetos/Programas conveniados com leitura suCinta: Idoso( Centro Social do ldoso),. 
Maria Aparecida, para exposição dos 

ecriar, Abrigo Infantil e Renda Cidadã e comenta algumas atividades que foram realizadas nos mesmpsá 
Cusive, passa a esclarecer algumas mudanças e refomas que vem ocomendo no atendimento do abrigo, bem Inclu 

Omo reformas no Centro de Convivência do ldoso, hoje atendendo 400(quatrocentos) idosos. Cita tambérno 
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atcndimento ås Famílias. Em scguida, solicita dos presentes manitestação e ou esclarecimentou 
Relatórios Não havendo restrições foi aprovado por unanimidade. Prossegue a Sra. Maria A referidow para 

exposição e após aprovação do Plano Mun icipal de Assistência Soclal-PMAS/2007, citando 

imprimir o referido documento, pois não se encontra liberado para impresso. Fsclarece que houve al 

pelo Estado( DRADS ), pois o prazo da emtrega deste é ainda hoje, tendo até 05/09, para suas alteroeacilaçao 

as infomações dos Blocos anteriores, foram apenas complementadas com novas informações. Justificadanto 

hdo na integra, devido o documento ser extenso. Porem, deixa a copia da minuta na Mesa, para que et T 

faça as oonsultas e ou suas sugestöes. Fala também do Bloco dos recursos que também não tem alter plenária

momento, ocomeu um protesto para aprovação, devido a leitura discussão e aprovação do referido dNeste

ainda nesta data. Esclarece a Sra. Maria Aparecida, que poderá citar de forma sucinta, os tópicos onde ooo, 

mudanças Prosseguiu por assim fazer. Neste momento a Plenária continua desacordando desta e m 

Questionando a Sra. Elvira que os membos deveconhecer e analisar estas informações, inclusive acompanhand 

da leitura do documento anterior. Após discussão Senhor Presidente sugere a formação de uma Comissän
avaliar o referido documento ao final desta reunião. Caso houver alteração ou sugestões será encaminhado inte 

Coordenação, para as devidas alterações. Ficando assim aprovado a Comissão para análise e emissão do documento 
final de Parecer de aprovação. Manifestaram o desejo de partcipar desta Comissão- Sr. Otávio Marcine 

Goulardns, Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso, Sra. Paulo Fenner e Sr. Ailton de Abreu, devendo0 est 
Comissão dar continuidade com as discussões do PMAS., : 

os assuntos gerais, cita a Sra, Maria Aparecida que segundo infomações de reunião anterior este Conselho ficou de 

encaminhar a planilha de presenças, para uma possível mudança de Portarnia dos referidos membros faltosos. Neste 
momento foi justificados pela a Sra. Elvira, que não houve tempo hábil para esta realização devido a problemas de 
saúde. Questiona a Sra. Maria Aparecida, citando as responsabilidades 1° Secretario(a), pois não vem realizando 

as obrigações do que detemina o Regimento Interno, vindo acarretar acumulo de serviços para as Secretárias da 

Casa dos Conselhos. Neste momento, cita a Sra. Ana Paula, que já houve questionamento da presença dos 

membros na sede da Casa dos Conselhos. Ficando dificil a Executiva realizar os trabalhos junto a esta sede. Tendo 

conhecimento que a Executiva vem usando o espaço junto ao Gabinete dos Vereadores/Câmara Municipal, para 

executar alguns trabalhos, e que não é esta proposta da Casa dos Conselhos. Neste momento pede a palavra a Sra 

Elhana, que ita a neoessidade de dar continuidade a instalação das Comissões do PETI e BOLSA FAMILIA,

nclusive já foi manifestado e indicados os representantes deste Conselho. Cita também, a realização do Evento de 

Acessibilidade na data de 21/09, através do CMIPD., e as atividades da Semana do ldoso. Não havendo mais 

ninguém que fez uso da palavra o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião e manda a lavrar a ata que apos 

lida vai assinada apelos presentes. Fazendo parte integrante desta a lista dospresentes. Nada mais. 

ficuldades de 

esta 
16:00 horas na Sala dos Conselhos. Prossegue com 

A EXECUTIVA 

OTAVIO MARCIUS GOULARDINS 
Presidente 

ELVIRA CID REGGLANI 
1 Secretária 

ANEXO: Lista dos mcmbros presentes


