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ATA DA 116'(CENTÉSIMADÉCIMA SEXTAJ REUNI�O ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONGAGUA CMAS 

Aos 5 (cinco) dias do mês de OUTUBRO de 2009, às 13:30 (treze horas e trinta minutos), nesta Cidade, na 
sede deste Conselho, sito à Av. Marina 65, Centro, Mongaguá/SP. Realizou-se a 116 (centésima décima sexta)
Reunião Ondinária do Conselho Municipal da Assisténcia 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. Manoel Roberto Vicenzo 
(Pastoral da Criança), Sra. Rose Neide Magalhães de Mendonça (Fundo Social de Solidariedade), Sr. Raimundo 
de Souza Gomes (Dir. Semutran), Sra. Sueli Germano Moreira (APAE), Sr. Sérgio de lima Gomes (Educação), 
SP Ana Paula de Souza (Assoc. Sete Montanhas), Srr Paulo Fenner (CRE2) Sr. Vagner Pereira de Souza (Com. 
Agape Shalon),Dr. Gabriel Dante (As.Jurldica -DASs), Sra. Rosely dos Santos Martins (Assoc. Rural Água 
Branca) Sra. Elizeth Ribeiro de Lima Fortes (Sec. Executiva/Das Casa dos Conselhos). Valéria Pina de 
Carvalho (DAS) S Lilian Soledad da Silva (Sec. Exec. Casa dos Conselhos) Dando início a reunião com a 
palavra a Sra. Presidenta e Secretário Sr. Anízio, que agradece a presença de todos, justifica a ausência da S 
Eliana H Gracioso (DAS) e Sr Aparecida Martins (Diret. de Cultura) em seguida cita a pauta do dia: 1) 
Documentos e oficios enviados e recebidos; 2) Deliberações: Aprovação dos Relatórios Circunstanciados dos 
comvênios, Estado/Unido dos Programas e Projetos, referente o mês de SETEMBRO/2009; 3) Substituição da 
Assessoria Juridica; 4) Convocação das Entidades que participaram do FESTÃO 2009, para prestação de 
contas e atualizar o registro junto a este Conselho; 5)- Outros Decorrentes. Inicia-se com a primeira parte da 
Reunião com a palavra a Sr Valéria secretariando-a Sr Lilian que agradece a presença de todos e continua 
explicando que conforme Oficios enviados solicitando às entidades participantes do Festão na Praia 2009 os 
Documentos para atualização de Cadastro junto à Casa dos Conselhos e Relatórios de Prestação de 
Contas dos dias trabalhados de 05/06 a 12/07, sendo prorrogado até 02/08. Em seguida foram apresentados os 
relatórios das seguintes Entidades: Centro Espírita Luz e Caridade, Assoc. para Familias Carentes, Pastoral da 
Criança, Assoc. Lar dos Idosos Vitória da Luz, APAE, ALFA, Assoc. Rural da Agua Branca, Fraternidade S. 
João, Sete montanhas, Instituto H. Cultural e Assoc. Surf Píer. Após, Sra. Valéria dá um prazo de 20 (vinte) dias 
para entrega dos documentos restantes e das entidades que não compareceram. E frisou que, quem não 
apresentar os documentos até a data de 26/10, serão eliminados do calendário do Evento Festão na Praia. E 
todos concordam. Em seguida encerra a primeira parte da reuniäo concernente ao festão na Praia e passa a 
palavra a sra. Rose para coordenar a reunião do CMAS. Com a palavra Sra Rose que solicita dos presentesa
leitura e aprovação individual da ata anterior. Após, passa a citar oficios RECEBIDOS/ENVIADOS: Recebido
comunicado on-line do DAS (Diretoria de Assistência Social), que conforme acordo com a D Ana Paula
(Juridico) e autorização do Sr° Prefeito Paulo Wiazowski Filho e SP Teresa Cristina (Diretora DAS), solicita 
substituição do membro representante do Juridico pelo Dr. Gabriel Dante e também do CMDCA, substituido 
pela Dr Renata Louzada de Lima, sendo que os representantes suplentes permanecerdo os mesmos. Todos
aprovam. Prossegue a presidenta citando, enviado Oficio S/N/09 datado de 24/09/09 ao Ministério Público em 
resposta aos Oficios recebidos n's: 270, 271/09-PJC- PATII n's 04 e 06/08, referente visita da fiscalização a 
Entidade D'Amore para averiguar possiveis irregularidades. Foi solicitado do Sr Anizio Coordenador da 
Comissão e o mesmo relata que esteve com a Equipe de fiscalização, Vigilancia Sanitária Municipal Estadual e 
após, enviou Relatório Técnico de visita ao Ministério Público e aguarda manifestação da Promotoria. Enviado 
oficio n'059/09 ao M. Público , em resposta ao oficio 273/09 PIC referente denúncias à Clinica de idosos 
Mar e Sol, o Conselho informa que já foi respondido ao MP, que conforme informações da Vigilância Sanitária 
não há existéncia de documento que comprove uma açâão que encerrou os trabalhos e a casa já não existe há mais 
de (5) cinco anos. Continua S Rose citando Aprovação dos Relatórios Circunstanciados e Deliberação do 
Conseas e encaminhar Comissão de Planejamento. Cita também Declaração de Convênios. Que o Projeto

Recriar foi contemplado com R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais). O termo de referência foi passadopara 
o conselho apreciar. Em seguida foi posto em votação Adesaão da proposta de inclusão do PMAS/ Pro-jovem 25 
(vinte e cinco) adolescentes e contratação de profissionais, sendo um Antropólogo/Sociólogo. Pois ndo tem 
referência no quadro da Prefeitura e haverá processo seletivo (concurso) para criação de cargosde 4 horas,Sera 
encaminhado à Câmara para aprovação. Cita sobre repasse de R$4.522,50 pra cada colegiado, para custeio. S 
Raimundo faz indagações sobre seleção dos adolescentes, quanto a contemplação, e Sr Rose explicou quais 

seriam os critérios. Continua citando sobre os serviços de creches que atende crianças de 0 a6 anos e explicaque 
nesta faixa etária não existe um atendimento espocifico e cita que conforme Portaria N 288, enviada pelo MDS 
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(Ministério de Desenvolvimento Social de Combate a Fome) o PAIF Piso de Atenção Integral as Famílias e 

que contorme proposta da coordenadora do DAS S Eliana , os recursos aplicativos poderão ser utilizados em 
açoes socioeducativas direcionado às mães e crianças de 0 a 6 anos nos CRAS. E sobre este assunto 
coordenadora ficou de conversar com Sr° Roberto da Pastoral e Sr Ana Paula da Associação Sete Montanhas, ja 

que os mesmos atendem crianças nesta faixa etária. E todos aprovam a sugestão por unanimidade. Prossegue 
ainda Sra. Rose de verificar junto a Assistência Social/Saúde a possibilidade de inserir no programa de 
Mortalidade Infantil, profissionais do DAS, incluindo Nutricionista. O conselho aprova. Solicita a palavra o Sr 
Raimundo e propõe uma moção de reivindicação para encaminhar a Câmara Municipal e anexar as 3 (trêés)
prestações de contas da gestão de 2005/2006 e 2007. Todos concordam. A presidenta sugere solicitar a 
prestação de contas do FMAS, junto a contabilidade com a Sra. Neli. E todos aprovam. Em seguida a Sra. Rose 
solicita ao Sr° Sérgio um breve relato referente à fiscalização do Programa Bolsa Família e o mesmo diz que 
realmente está configurando as restrições de algumas famílias e os números de óbitos estão sendo confirmados, 
bem como os usuários que não se encontram mais no endereço de referência ou número indicado. Não havendo
outros assuntos, solicitados presentes uso da palavra para suas colocações. Não havendo ninguém mais que fez 
uso da palavra, deu por encerrada a reunião e manda lavrar a ATA, que após lida vai assinada pela Mesa Diretora, com adendo a lista dos Presentes. Nada mais. 
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