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ATA DA QUADRAGSIMA SETIMA( 47) REUNIÄO ORDINÁRIA DO CONSELHOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ-CMAS. 

AQs vinte e oito(28)dias do mês de janeiro de dois mil e tres(2003), ås dezesseis horas e qunze 
minutos(16:15), nesta Cidade, na sede provisória deste Conselho, sito à Av.Marina, 74/63- Itapoan, 

Mongaguá.SP. Realizou-se a 47" Reumido Ordinária do Conselho Municipal de Assisténcia Social 
de Mongaguá-CMAS. Presidida por Amaldo Candido da Silva e auxiliado por mim Izerte da Cuz, 
em substituição a l° Secretária. Com a presença dos membros Conselheiros: Sra. Lucia Helena 
D'Avila Prócida e Eliana Cristina Hase Gracioso( Dept" da Promoção Social); Dr. Otávio Marcius 
Goulardins(Dept° Juridico), Sra. Ivete Magalh�es de Souza (Assoc. S.J.Batista), Sr. Miton 

Jerönimo Belli( CAMP); Sra. Rita Carmina Gonçalves (Rotary Clube); Sra. Igné�s F. Rombessooe 
João Rombesso( Assoc. Grupo Esperança), `ra. Márcia Tavares Rodrigues( Assoc. Nova 
Esperança). Teve início a reunião com a palavra o Senhor Presidente que solicita a leitura da ata 

anterior.Em seguida pôs em discussão e aprovação. Não havendo restriçðes foi aprovada por todos 

os membros presentes. Prossegue o Senhor Amaldo por colocar a pauta do dia: 1-) Discussão do 

Documento recebido Edital 7-Pleito Eleitoral do Conseas renovação de 1/3 dos membros e DOE de 

25/01/03; 2 Oficios e Documentos enviados e recebidos; 3)- Assuntos diversos. Coloca em 

discussão o Documento Recebido do CONSEAS-Edital 7 Pleito Eleitoral, publicado DOE de 

25/01/03, que esclarece a necessidade da formação de uma Comissão para conduzir os trabalhos do 

Pleito Eleitoral a Nível Municipal. Sendo sugerido e aprovado os representantes desta Comissão 

Coordenadora composta por: Sr. Arnaldo Candido da Silva ( CMAS), Sra. Lucia Helena D'Avila 

Prócida,( Diretora do Dept" da Promoção Social); Sra. Ivete Souza Magalhães( Assoc. São João 

Batista ) e Sra. Rita Carmina Gonçalves( Rotary Clube de Mongaguá), esclarece também da 

necessidade de agendar a primeira reunião. Foi sugeridoa data de 31/01/03, às 16:00 horas, nesta 

sede para tratar do assunto. Em seguida coloca oficios e documentos enviados e recebidos: 

enviados Calendários das Reuniðes Ordinários/2003 a todos os membros; enviado oficio de n° 

50/02 de "a" "T a todas Entidades que estão incluídas no Plano Municipal, com o assunto:

"Solicitação dos Relatórios das Atividades/2002", para Elaboração do Relatónio de Avaiação do 

Plano Municipal de Assistência Social. Até o momento foi recebido apenas 04(quatro) relatóórios( 

Centro Comunitário, Rotary Clube, Mar e Sol e 3 Rios). Enviado o Parecer de n°02/02, deste

Conselho da Aprovação do Plano Municipal de Combate a Violência Infanto Juvenil, enviado

Parecer n°O1/02 ao Executivo em resposta ao Processo de n°033/02; enviado oficio n° 001/03, ao 

Dept da Promoção Social em resposta ao Processo Executivo s/n- Mar e Sol. Prossegue a reunião 

Com os assuntos
decorrentes. O Sr. Presidente solicita da Comissão Fiscalizadora que prossiga com 

OS trabalhos por agendar uma data. Sendo sugerido a 2" semana do mês de fevereiro(dia 11/02) no 

horário da manha. Outro assunto que coloca em discussão é referente as faltas dos membros nas 

reuniðes, pois está havendo muitas faltas sem justificativas, Após discussão foi sugerido e aceito 

que o membros sejam oficializados através da Organização, 
inclusive o Executivo; alertando das 

1altas, caso se prosseguir com as faltas, podendo
acarretar puniçðes em outras instancias. Outra 

proposta colocada em discussão é referente as todas as datas de reuniðes que são realizadas na sede 
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provisória, cedida pelo Centro Comunitário, serem na mesma data, porem em hor 
determinados e não podendo ultrapassar o teto estipulado de uma hora e trinta minutos(1:301 

cada Conselho. Justificando sua sugestão, pois vem ausentando muitas vezes das obrigações 
orårios 

C.o.M.A.S. 

Após discussão, foi aprovado pelos me conduzir as reuniðes ou por fazer parte delas.

reuniðes nesta mesma sede para aprovação, e sugerir que seja na última semana ae cada mês 

6.00 
terças-feiras. Quanto ao CMDCA., acredita que não terá objeções, pois na maioria

gunda 
representantes, também fazem parte do mesmo Conselho. Ficando o horário das 14:00 às l6 

embros já 

presentes. Também que esta sugestão sejam discutidos com os demais Conselhos que são realiza

horas, para CMDCA e CMAS., e 16:00 ås 18:00 horas para CMI e COM-EMPREGO. Em se 
que este ano será ano das Conferências, devendo os mem coloca o Senhor Presidente,

Helena que sugere o tema baseado na Auto Estima, Conscientização, e Geraçãode Renda. Ot 

eira 

assunto, que sugere a discussão é um Projeto de Apoio as Entidades Cadastradas no CMAS 

este 

realização de um evento mensal com a participação das Entidades, como por exemplo: uma Fe 

Sugerindo temas especificos para serem discutidos em nosso Municipio. Pede a palavra a Sra. L 

fim, nesta exposição a Entidade propõe cursos deste material exposto. Esta proposta irá colaborar 
com a geração de emprego e renda. Após discussão foi aprovado a sugesta0, devendo ser providenciado os convites às Entidades, para Reunião de explanação da proposta, inclusive aproveitando esta mesma data, para o curso de empregada doméstica. Prossegue a reunião com a palavra o Senhor Presidente que sugere a retomada da discussäo do Projeto Casa dos Conselhos pois Já existe uma discussão com a proposta do projeto, e propõe que a discussã0 seja levada ao conhecimento dos demais Presidentes dos 14(quatorze) Conselhos através de reunião, para apreciação e outras sugestöes. Em seguida solicita dos membros se mais alguém gostaria de usar da palavra. Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerrada a Reunião, e manda lavrar a ata, que após lida foi aprovada por todos, que abaixo assinam. Nada 

das Entidades, onde irão colocar um trabalho executado artesanal, com local determinado para es 

mais. Mongaguá 28 de janeiro 2003.
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