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ATA DA QÜINQUAGÉSIMA OITAVA (S8) REUNIÄO ORDINARIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL DE MONGAGUA-CMAS

Ao segundo (2) dia do mês de Fevereiro de dois mil e quatro (2004), às dez horas e trinta e inco 
mimutos (10:35), nesta Cidade, na sode provisória deste Consclh0, sito à Av. Marina, 74/63- Itapoan 
Mongaguá SP; realizou-se a Qüinquagésima Oitava (58°) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de 
Asistncia Social de Mongaguá-CMAS. Presidida por Arnaldo Candido da Silva e secretariadopo 
Martece Lazia Gonçalves. Com a presença dos membros Consclhciros:lLacia Helena D"Avila Prócida 
(Depros), Sr. Otávio Marcius Goulardins (Dept. Juridico), Sra. Rita Carmina Gonçalves (Rotary Club), 
Sa Varlete Souza Magalhies (Depto. Segurança), Sra. Inês F. Rombresso e Jodo Rombesso (Grupo 
Esperana), Sra Mônica Man2oli (Camp), Sra.lzerte da Cruz e Sa. Glaucia Karine Martins 

Searetirias) e o Coavidados SraRenate Schincider ( Associarts) e Sra. Edeli Ligori ( Caminho de Laz) 
. Teve inicio a reunião com a palavra o Senhor Presidente, que agradece a presença dos membros 
presentes Em seguida, justifica a não realização da Reuniao anterior pois na data, devido as 
comemorapões de fim de ano, não houve quorum, porém houve a presença de 03 ( três ) membros e 02 ( 
dois) covidados, não sendo possivel sua realização. Prossegue por citar a pauta do dia : 1) Oficios 
env./rec referente ao mês de Dezembro /2003 e Janeiro/2004 2)- Discussão e aprovação dos Relatórios 
dos Planos dos Programas e Projetos Sociais Conveniados, referete o mês de Dezembro/03 e Janciro/04; 
3-JDiscassão e Aprovação da reformulação �o Convênio do Projeto Sentinela ;3) Outros Assuntos. Em 
seguida, coloca Ofcios enviados: oficio n 056/03- ao Depros Em resposta ao Parecer do processo
Executivo, referente ao oficio 010/02, da Assoc. Lar dos Idosos Mar e Sol , informando que foi 
providenciado a Avaliação técnica; oficio n 07003 às Entidades - Cópia do Parecer do 1° Encontro de 

Capacitação, com técnicos da Drad's e Febem/LA ; oficio n° 147/03, Ao Ministério Público Cópiado 
Parecer com os pontos positivos e negativos da Reunião junto à Aldcia Itaóca, para apreciaçãoe
providéncias no que cabe ; Enviado: Agradecimento ao Sr. Marco Pérsio ,da cidade de São Vicente, 
agradecondo a doação de 03 máquinas de escrever e 1 maca ; Enviado Termo de Entrega à Entidade 
Caminho de Luz, de 03 máquinas de escrever; Enviado à DRAD'S Recadastramento em atendimento ao 
Artigo 30 do LOAS, Eaviado: Oficio n 072/04, à todos os membros, com anexo do Calendário das 
Reunioes para o ano letivo/2004;0ficio n° 073/04- à Depros, em reposta a quota do processo Executivo 
1049/03, referente ao oficio 701/03 do Ministério Público; Oficion 075/04 às Entidades que estão 
citadas no Plano Municipal de Assistência Social , com anexos do Formulário para preenchimento de 
Instrumental de Avaliação dos Projetos /2003, para confecção do Relatório de Gestão de 2003;
Recebidos: oficio n 4899/03 da Secretaria de Ação Comunitária e Cidadania e Prefeitura de Santos 
Manual do Usuário da Rede de Controle Social de Santos, confome solicitado através do nosso oficio 
066/03, esclarecendo que o motivo é lançar um Projeto adaptado ao nosso Municipio, para melhor
visualizar a Rede de atcndimento Social através da Informática; Enviado cópia do Parecer 011/03 e 
cópia da ATA n° 5 (Qüinquagésima Sétima ) reunião ordinária, com aprovação dos Planos de 
Trabalho dos Projctos Sociais refcrente so mês de Novembro/2003 "Espaço Amigo , Abrigo Infantil, 
Fortalecendo a Familia/Renda Cidadä e ldoso; Recebido Carta/Declaração �o Conselho Estadual da 
Condição Feminina de Säo Paulo, na possibilidade de discussäio e implantação Recebido Oicio n 
001/04, Drads, convidando para Cerimonia da I Conferência Regional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, necebido oficio 001/04 da Associartes, agradecendo o recebimento do nosso Parecer 013/04 
e também solicitando o Calendário das Reuniðes Ordinárias, sendo que foi respondido com o anexo
Calendário, através de oficio 074/04. Prossegue a reunião, por colocar em discussão e aprovação, os 
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holho dos Projctos Sociais, conveniados com o Estado/União, proponente Prefeitura e 

To Comunitário de Mongaguá, referente o mês de Dezembro/2003 e Janeiro/2004. Sendo:
a meta de atendimento é de 50 porém são realizados pelo Municipio 75 "Abrigo 

de Trabalho dos 
Planos

Executora Centro Comnun 

aço Amigo",a mcta de a 

vênio é para atender 10 
Infantil" 

Cideda 

atendimento 

houveram 18 atendimentos; "Fortalecendo a Familia/Renda
a do financiamcnto e de 30 familias e foram atendidas em sua totalidade e "ldoso",a meta e 

to é30 scndo que o Municipio atende 245, prosseguindo pela leitura sucinta dos planos,
Mra discussões e esclarecimcntos; Apos, coloca em discussão e aprovação. Não havendo 

Pes foram aprovados por todos os membros presentes. Em seguida coloca em discussão eformulação do Convênio do Projcto Sentinela, que é apresentado em sua integra: Projeto Tnico Social - Sentinela /z004, e Taz a leitura esclarecendo a sua reformulação e os beneficios de seu Ao témino,coloca em discussão e aprovação. Não havendo restrições foi aprovado por Prossegue a Reunião por citar que , a Campanha de Identificação do RG de todas as crianças e 

provação, a refo 

nsocguimento.
todos.

adolescentes do Municipio deu início no ano de 2003 em parceria com a Prefeitura - CentroComunitário - Depto. da Segurança - Conselho da Segurança e voluntários, registramos que foram enlizadas 06 ( scis ) escolas Estadhuais, restando apenas 02 ( duas) unidades escolares do Estado e todas da rede Municipal . Neste momento pergunta à Sra. Representando da Segurança, se é possível dar reosscguimento a está Campanha 2004 . Com a palavra a Sra. Varlcte que, aceita dar continuidade. Porém ,deverão ser discutidos alguns pontos fracos para melhoria , devido algumas falhas ocoridas, tais COmo a prescnça dos Pais com documentação /RG, problemas de fotos ( Ex: Protocolo em 2 vias , ctc.) e mais voluntários para colaborar;e cita o total de 1064 Identificaç�es, realizadas em 2003. Sugere o Sr. Amado na Reunião do mës de Março, que se organize a Comissão para tratar desses assuntos. Inclusive, este assunto será transferido para discussões através do CMDCA . Outro assunto coloca que houve a Reunião junto a Aldeia indigena, onde houveram várias reivindicações; as quais que já foram cumpridas algumas etapas, sendo : Solicitação de Telefone Público com a resposta da não possibilidade, foi 
anviado o KIT PADRARIA através do Fundo Social, inclusive já marcado data para início da capacitação através do Centro Comunitário , que após a data marcada, a Professora de Culinária esteve no local, 
porém não foi possivel iniciar o curso , pois, não havia uma peça do fogão , ficando da FUNAI
providenciar a reposição da peça e tão logo comunicar para o início. Outro item também já cumprido foi 
a regularização das Certidöes de Nascimento dos Indigenas, através do Cartório de Registro Civil, quc 
em Reunião com o responsável do Cartóio foi marcado o início , e até o momento o responsável pela 
FUNAI não compareceu conforme proposto . Neste momento complementa a Sra. Varlete que , foi 

procurada pelo Indigena Cacique Laurindo, pois até o momento após a reunião realizada, não houve
providëncias em relação aos assuntos discutidos . Antes da Reunião do Conselho, por um acaso 
encontrou, o Sr. Coordenador da FUNAI Cristiano, e perguntasobre o andamento documentação das 
Certidöes Indigenas ,conforme proposta na Reunião, e foi informada que já esta marcado data parao 
imicio da elaboração das Certidões no Cartório.E pede desculpas de não estar presente na Reunião da 
Aldcia Indigena, devido contratempos. Ficando devidamente cumpridas, a parte do CMAS, conforme as 
propostas assumidas em Reunião (Indigena) , compete ao responsável ( Coord. Funai) e aos Indigenas dar 
comtinuidade. Com a palavra o Sr. Amaldo que questiona a falta de interesse de resolver as questöes do 
Tesponsável pela FUNAI, pois até o momento não encaminhou os Indigenas conforme combinado,e
Dcm mesmo comunicou os Caciques das Aldeias, Neste momento pede a palavra a Sra. Marluce, que 
ficou surpresa ao ver um informe no Municipio de Itanhaém sobre os passeios nas Aldeias deste
Municipio , e questiona que em nosso Municipio não possui esta divulgação o os demais membro
sOncordaram com fala da senhora Marluce e sugerem ao Depto. de Turismo para as providéncias de 

melhor divulgar através de Placas informativas ou outros meios Em seguida com a palavra do Sr 

Amaldo que coloca que esteve, em uma Reunião, e nesta estava a Secretária de Ação e Desenvolvimento 
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Social do Estado ,com propósito da assinatura de Convenio entre Municipio de Mongaguá eo Esth 
São Paulo; nesta oportunidade tambem a Equipe Técnica da Drads propôs frazer Bo Município Cursos 

Capecitaio de Gerenciamonto às Entidadles, devendo elaborar esta propostaNo havendo out 
assuntos e ninguém mais fez o uso da palavra o Sr. Presidente agradece a presença de todos e solicita

a ata seja lavrada, após seri lida e aprovada por todos os presentes, quc abaixo assinam. Na 

mais.Mongaguá, 02 de Fevereiro de 2004. 
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Sr. Amaldo Candido da Silva
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Ignes F. Rombesso

João Rombesso 

Mönica Manzoli 

Sra. lzerte da Cruz 

Sra Glaucia Karine Martins 

Convidados especiais: 

Edeli Ligori (Caminho de Luz) 

Renate Schneider 


