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ATA DA 145 (CENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA OUINTA) REUNIÃO ORDINÁRIA D CONSELHO MUNICPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONGAGUA-CMAS 
Aos 13( TREZE) dias do mês de AGOSTO de 2012, 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 l45 (centésima quadragésima quinta) REUNIÃO ORDINÁRIA DO cONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CMAS, Presidida pela Presidente interina Sra. SUELIS. GERMANO MOREIRAe auxiliando a Sra. zerte da Cruz ( Casa dos Conselhos) com a presença dos membros: Sra. Valéria Pina de Carvalho( FSSM), Sr. Vagner Pereira de Souza ( Comum. Terap. Agape Sholon ), Sr. Raimundo Augusto da Silva ( Associação Nova Esperança), Sra. Luca Barbosa da Silva e Sra.Carla Aparecida Mação( Apae ), Sr. Manoel Roberto Vicenzo ( Pastoral da Criança), Sra. Ana Paula de Souza(Assoc. Sete Montanhas), Sr. Marcos Cesar Santana e Sidneia Aparedda Tavares( Missão Samambaia). Teve início a reunião coma palavra a Sra. Sueli que solicita dos menbros a leitura individual da ata anterior, que após a leitura os membros, solicitam esclarecimentos e sua aprovação. Em seguida cita a pauta do dia: 1) Ofícios e Documentos enviados e recebidos; 2- IGD sUAS; 3)-Discussão e aprovação do DemonstrativoSintético anual fisico/financeiro/SUAS; 4}- Discussão e Aprovação do Relatório Fisico/Financeiro da Entidade Missão Samambaia Projeto tonveniado CASA DE PASSAGEM; 5) Pedido de RenovaçãoTERMO DE PARCERIA/2013, Projeto Missão Samambaia/Casa de Passagem Processo Secretaria
Executiva 459/12; 6)-Pedido de Inscrião da Entidade CAMINHO DA SALVAÇÃ0;decorrentes. Prossegue citando o recebinento da Denuncia da Ouvidoria de PERTUBAÇÃO DE ORDEM PUBLICA; fazendo a leitura na íntegra. Aofinal da Leitura foi solicitado no encaminhamento aos Ôrgãos 

7)-Assuntos 

competentes(Comad, Saude e etc.) para fins de averiguação. Sugere também informar a denunciante
dos procedimentos a serem tomados. Es:larecendo que a referida denúncia não cabe ao CMAS., pela 
natureza da organização. Recebido também a Circular MDS 35 e 42/2012, informando as transferências 
dos recursos ao FMAS; recebido também cópia do Parecer 307/12 e Acordo 2809/09 TCU, para 
conhecimento e divulgação; Outro é o informe eletrônico referente a Portaria 403/12-CNAS, 
informando o preenchimento de formulário eletrônico das entidades inscritas junto a este Conselho. 
Após esta Plenária será informada como estas Entidades foram reconhecidas. Prossegue a reunião com 

a pauta 2)- IGD SUAS; cita a Sra. Presidente da necessidade de aquisição de serviços de monitoramento 
de equipamento de segurança instalados juntos às Unidade de Cras, sendo feito orçamento para cada 
equipamento, saindo um total de R$80,00(oitenta reais) para equipamento; neste momento inicia-se 

discussão de indicação de melhoraria do sistemas de vigilância eletrônica, através de equipamento 
também de câmeras, ligado em uma central de monitoramento. Cita a sra. Presidente que será 

levantado os custos junto às empresas de segurança. Esclarece ainda que é necessário passar pelo 
processo de licitação. Após discussão foi solicitado aprovação. Não havendo restrições ficando assim

aprovado. Em seguida a Sra. Presidente cita a pauta 3)-Discussão e aprovação do Demonstrativo 

Sintético anual fisico/financeiro/SUAS; Esclarece a Sra. Presidente que o Demonstrativo foi 
reprogramado do exercício anterior. sendo que o documento é preenchido pelo Financeiro junto a 

Diretoria de Assistência no sistema on-line, cita o demonstrativo pela leitura na íntegra (Proteção 
Básica, Especial, Paif, Familias, Projovem crianças e adolescentes de alta e media complexidade, de 
acordo com a Portaria 625/10). Cita também alguns programas a serem implantados, mas esta Plenária 

será ocasionalmente informada Portanto, o PLANO MUNICIPAL /2012, não houve alterações, apenas foi 

incluída APAE do repasse. Estadual Fundo a Fundo. Esclarece também que o preenchimento foi aberto

para teste. E tão logo disponível, convida os presentes para acompanhar o seu preenchimento. Diante 
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SAMAABAIA/Prnjeto CASA DE PAYAASIM, qe pleiea Convenio que enpira em 21/10/12. Esdarece

aFIidente que sark ercaminhado o referido Pedido(proRAD Mc, Eecutiva 459), junto ao sor 
uridun para andlie e providencias, pois estamos em periodo eeitoral, tendo legislaao pertinente a 

sto de puddiu aao e ouros trárnites, Porém, sugere lançar Edital de Chamada Pública, em cumprimento

requiss egais, Lambra que nao há Projeto neste segnento inscrito junto a este Conselho. Neste 
mmmenta, icia se una discussáo dos moradores de rua. Cita a Sra, Presidente que todos já foram

tendids, citando alguns Cas0s, Inclusive a moradora do ponto de ónibus (itaóca) o CREAS está 
wavalhando jumo a0s seus familiares, Prossegue na pauta 6)-Pedido de Inscrição da Entidade
CAMINHO DA SALVAÇÃO; cha que a referida entidade já está inscrita junto ao CMOCA e inclusive já 
howve nvisita para confirmatão, sendo que será feita uma 28 visita in-loco na data que ocorre os 

wavathos, Diante desta solicitaão já convoca a Comissäo de Planejamento na data de 16/08, às 9:00o
aras, para avaliar o Projeto, Inclusive dar continuidade da avaliação dos pedidos de inscrição conforme 

Mewouyãn (0)1/12, haseado na Resoluão 16/10- CNAS, Näo havendo outros assuntos a Sra. Presidente 
ie iHa dos prasentas us0 da palavra para seus esclarecimentos e ou colocações. Não tendo ninguém

4ue fes uso da palavra foi dado como encerrada a reuniäo e manda lavrar a ata que após e aprovada vai 

#4sinada pels Masa Diretora presente, constando como adendo a lista dos membros presentes. Nada 
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UELA DE FATIMA 5.0, MOREIRA 

Prsidente 

ADEHO iela com asolnaturas dos presentes 
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