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ATA DA YIGESIMA QUARTA(24)REUNIÃO EXTRAORDINÁRJ� DO CONSELI MONICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUATMAS Aos 26 dias do mes de outubro de dois mil e cinoo (2005) as 9:30 (nove horas e trinta minutn) nesta Cidade na we wa a dos Consclhos), sito, Av. Manina, 67, Centro, Mongaguá SP, realizou-e a Vigesima uarta Reuno Exiran das Municipal dc Assistenca Social de Mongaguá CMAS. Presidida pcko 1 Secretario-St. Amaldo Candido da Sava e adan pes Secretánas Casa dos Conselhos) Srta. Izerte da Cruz, Sofia Carolina Oliveira Lopes e Priscila Roherta de Soua Tendo a pre dos membros Consciheros: Dra. Irmcema Ribeiro Rodrigued Depros ), Sr. Sergo Eloy M. Varanda e Sra Fdna P Varandal As Grupo Esperança), Sra Ana Paula de Souza (Imandade. Umb. Caboclo 7 Montanhas). 8r. Paul Fenner (Cre2), St. Joe Kco Pettine ( Departamento da Cultura ), Sr Ailton de Abreu ( Comunidade Terap. Ágape Shalkn ), Sra. Minica A. Manznis (Ca Amizade de Mongagua), Sr. Ademir Heleno Pupo (Tesouraria-Prefeitura), que aminam a lita de prevença que faz parte e desta ata Com a palavra o Sr Amaldo, que cita a pauta do dia: 1-Aprovaçao do Pleito de Habilitação de Gsao Inical para Gestio Básica do Sistema Municipal de Assisténcia Social. Cita o reccbimento do documento que jusifica a convocaçán dea reunião Extraord1nána. Prossegue pela leitura na íntegra do Oficio CIB//SP - 335/2005 e anexo V-Documentos. Aphs a lertur esclarece que o Municipio deve apresentar a documentação do Termo de Transição para Pleitear a Getão Básica, conmiome NOB/2005 e SUAS, caso não seja cumprido poderá sofrer a suspensão de pagamentos dos recursos advindos, cse pro e s devendo sCT encaminhados tais documentos até 07/11/2005. Cita ainda, que já está implantado os Programa PAIF no Munseip0, atendendo 400(quatrocentas) famílias em situação de vulnerabihdade e risco social, cadastradas egundo os criténos do Prograrna, as quais serão também auxiladas pelo Programa Municipal de transferencia de renda Mongaguá Sodário com boisa auxilho no valor de RS40,00(quarenta reais) mensais. Em nosso Município, considerado pequeno porte 2, foram implantados 2(dos) CRAS (Centro de Referënca de AsSisténcia Social), cm pontos de vulnerabilidade social. Nestes, tendo uma equipe técnuca de Ol(uma) Assistente Social, 01(uma) Psicóloga 01(uma) atendente) e 01( uma) auxiliar administrativo e O1(uma) servgos gerais, cm a CRAS, disponibilizada através do recurso recebido. Passa a citar o objetivo do Programa, inclusive eclarecendo que estas tamihas vem sendo assistidas por participarem de cursos e palestras educativas, dando exemplo dos cursos já em exocução e outros em lase 
de implantação( Padaria, bijouteria, pintura, artesanato diversos). Em seguida. Esclarece ainda, que o Programa visa tambëm a 
integração da rede de atendimento que já vem sendo realízados reuniões com segmentos envolvidos nesta articulação. Esta rede,
também conta com a integração das Entidades Sociais/Comunidade de Bairro, que vem sendo assunto de diversas reunies do 

Conselho Diantedesta organizaão de rede, foi agendada uma reunião com a Entidade Casa de Caridade Avonda Subime na data 
de 04/11/05 ås 9:30 horas. Neste momento, complementa a Sra. Izerte que a Comiseão de Plangamento deste Conselbo, tem 
discutido propostas para integrar as Entidades nesta rede atavés de um Cadastro Social Único, com objetivo de cruzar infomaçaes 
Estas discussöes são propostas de plenária da Conferéncia Municipal e 1° Mutir�o Suas-10. Prosegue o Senhor Armaldo. que as 
Entidades deverão providenciar sua organização bem como atualizarem suas inscrigões junto a este Conselho, pois diante desta 
organização não haverá duplicidade de atendimentos. Para melhor csclarecimentos das Entidades Sociais, sugeriu organizar encontro 
com representante da Divisão Regional de Assisténcia e Descnvolvimento Social, para subsidias as discussöes Em seguida, cita a 
necessidade de providenciar a documetação, conforme anexo IV da NOB. N�o havendo outros assuntos, sobcita dos membros 
presentes manifestação ou esclarecimentos quanto a aprovação do Plcito de habilitação de Gestäo Inicial para a Básica deste
Municipio. Não havendo manifestação contrária, foi aprovada por unanimidade o Termo de Transição de Habihtação de Gestão
nicial para a Básica deste Município. Não havendo ninguém mais que fez uso da palavra, deu por encerrada a reunião, que manda 
lavrar a ata ejuntar lista presença que é parte integrante desta ata, c ainda as providencias de documentos e questionáno, para o envio 

destes. Nada mais. 
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