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Aos 07(sete) dias do m�s de NOVEMBRO de 2011, às 9:30 (nove horas e trinta minutos), esta 

Cidade, na sede da Casa dos Conselhos sito à Rua Inocèncio dos Passos, 86, Mongaguá sp 

realizou-se a 1372 (centésima trigésima sétima) REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNIGPAL PAL 
DA ASSISTENCIASOGAL -CMAS,Presidida pela Sra. Rose Neide Magalhães Mendonça(SC-Crel, 
aundliando Sra. Izerte da Cruz (Casa dos Conselhos) coma presença dos membros: Sr. Sergio 

de Lima Gomes ( Educação), Sra. Sueli de Fatima 5 G Moreira (Dir. DAS), Sra. Maria Oliveira Cajé( 

Dir. de saúde), Dra. Eunice Uyema[ Jur.DAS), Sr. Edson Gallione( Dir. de Segurança), Sra. Valéria

Pina de Carvalho( FSSM), Sra. Carla Aparecida Mação(Apae), Sra. Ana Paula de Souza( Assoc. Sete 

Montanhas). Em seguida solicita a leitura da ata anterior, após a leitura colocada em discussão

e aprovação. Não havendo restrições ficando aprovada pelos presentes. Após JUSTIFICOU A 

AUSENCIA da DIR.DE CONTABILIDADE, com a justificativa por escrito e apresentou a pauta do 

dia: 1) Oficios5 e Documentos enviados e recebidos; 2 Questionário Suas-Web Rede Privada; 

3-Discussão e Aprovação do PLANO MUNICIPAL; 4}-RENOVAÇÃO DE CONVÊNIO MISSÃO 

SAMAMBAIA/2011; 5 Assuntos Decorrentes. Prossegue a Sra. Presidente, citando que que as 
Senhas e Login das Entidades já estão disponível os Questionário, sugere que seja impressos e 

seja encaminhados junto às Entidade para devolução até a data de 11/11, para aqueles que não 

possui condições para entrar no sistemas, as demais será entregues as senhas para que assim o 

faça e que o prazo é de 30/11. Em seguida passa a citar a necessidade de discussão e aprovaço 

do PLANO MUNICIPAL, passa citar os diagnósticos e os Programa co-financiamentos. Fazendo

uma leitura nos tópicos e pausando para as discussões. Ao final da leitura inicia-se uma 

discussão sobre o aumento de moradores de rua. Esclarece a Sra. Presidente que a gestão vem 

realizando ações, porem é de conhecimento que a maioria desses moradores vivem nas ruas por 

opção. Indlusive sugere que o grupo que participa das discussões na AGEM, neste segmento deve 

nos informar quais são as medidas que estão sendo discutidas. Prossegue a Sra Presidente,
solicitando dos presentes uso da palavra para esclarecimentos e aprovação. Não havendo

restriges, Ficando assim aprovado por unanimidade. Prossegue a reuniao que foi solicitado
acrescentar na pauta a aprovação da RENOVAÇÃO DO CcONVENIO COM A ENTIDADE MISSÃO 

SAMABAIA, com Projeto CASA DE PASSAGEM, porem até o momento não foi apresentadoRELATORIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS da referida Entidade. Neste momento, Inicld-discussão que segundo informações da Diretoria de Assistencia Social, já está em u ndo de 
uma 

renovaçao. Coloca a Sra. Presidente que este Conselho deve oficiar a Diretornaesclarecimentos. Prossegue a Sra. Presidente, apresentando aos presentes o Ex o EXTRATo do mês 
de outubro dos Projetos AGENTE JOVEM, PETI, SENTINELA, DA CONTA. lembra nuo 

ndo que OS 

PROGRAMAS: PRO-JOVEM, tendo o mesmo nome e o mesmo financiamen .OyEMeste 
CONSELHO OFICIALIZE FNAS. Para ser utilizadas estas verbas nos Programas PETIE PRO 
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os citando providenciado. Cita também que em reunião na DRADS foi citado que o PRO-JOVEM 

não pode referenciar porque este Projeto está em avaliação dos 08(oito) coletivos e a freqúência

e cumpre as atividades. Outro assunto que a GESTÃO informou sobre as novas contratações,

sendo uma Assistente Social para o PAIF e para os serviços especificos( Deficientes, ldosos, 

Cadastro Unico). Prossegue a Sra. Presidente citando que na reunião anterior ficando uma 

pendência da CIRCULAR INTERNA, do CONVIVER, ficando de AGENDAR UMA REUNI para 

esclarecimentos do assunto pautado por este( recursos recebidos) etão logo fomos informado da 

data este Conselho atenderá este pedido. Não havendo outros assuntos solicita dos presentes 

fazer uso da palavra para suas colocações e ou esclarecimentos. Não havendo ninguém que fez 

uso da palavra a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião e mandar lavrar a ata que após lida 

e aprovada vai assinada pela Mesa Diretora Presente, constando co mo adendo a lista com 

assinaturas dos 

Rm AES MENDONÇA
ROSE NEIDE MAGALH MENDONÇA

Presidente 

ADENDO- Lista dos membros presentes 


