
Conselho Municipal da Assistência Social de Mongaguá 

Avenida Marina, 74 Centro Mongaguá CEP 11.730-000 
Contatos (13) 3507-1074 1.S.O.M.A.S,

SEXAG�SIMA SETIMA (67) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIP�L/DE ASSISTENCIA 

COMA, 

SOCIAL DE MONGAGUÁ-CMAS,

(3) dia do mês de Novembro de dois mil e quatro (2004), às dez horas e trinta minutos (10:30 ), nesta Cidade, na s ria deste Conselho, sito a AV. Marina, 74/63- Itapoan, Mongaguá.SP; realizou-se a Sexagésima Sétima (67) Reuniao prov do Conselho Municipal de Assistência Social de Mongaguá-CMAS. Presidida pelo Sr. Arnaldo Candido da Silva dn nor Izerte da Cruz. e Gláucia Karine Martins ( secretárias Casa dos Conselhos ). Com a presença dos membr0sSe otms Sra. Ana Borges Pereira Rodrigues ( Centro Comunitário) , Sr. Qtávio Marcius Goulardins (Dep. Jurídico), >d Pina de Carvalho (AssoOCiação Nova Esperança), Sra. Lucia Helena D'Avila Prócida ( Depros), Sra. Mônica ManzolilValéria 

Camp). Convidados:. rauio renrer ( CREZ), Sra. Rose Mendonça (Psicóloga voluntária Proband), Maria Eliana G. da Cruz 
(Consel Tutelar ), Sra. Nancy Rodrigues ( Seichgo-no-ie ), Sra. Creuza Aparecida Avelar ( Depto. Cultura ). Teve inicio a 
Teunião com a palavra o Sennor Presidente que agradece a presença dos membros presentes. Em seguida, esclarece que a ata 
anterior já está aprovada ,estando á disposição de todos. Após, coloca a pauta do dia : 1) Discussão e aprovação dos Relatórios da 
Rede de Proteção Basica e Especial conveniadas com Estado/ União, reterente o mês de Outubro /04; 2) - Oficios enviados e 
recebidos, 3) -Assuntos Gerais. Prossegue por colocar o Relatório da Rede de Proteção Básica e Especial, conveniados com o 
Estado/União, proponente Prefeitura e Executora Centro Comunitário de Mongaguá, referente o mês de Outubro/2004. Explana de 

forma sucinta e coloca em discussio e aprovagão. Não havendo restrições toi aprovado pelos membrospresentes Em seguida,
pasa a citar os oficios enviados e recebidos enviado- á DRADS - Parecer 16 e 17/ 04- de aprovação dos Relatórios da rede de 
Proteção Básica e Especial, reterente ao mes de Setembro e Outubro/ 04;Enviado e-mail ao Consea informando a atual 
composição da mesa Diretora do CMAS, conforme solicitado verbalmente via telefone; Oficios Recebidos 155 e 162/04 do 
FNAS comunicando a transferëncia do recurso do programa Agente Jovem da sétima e oitava parcela; Oficio 365/04 do MP 
- solicitando relação das entidades que prestam atendimento social no segmento Idoso; Oficio 44/04 - da DRADS, convite de 

participação da Capacitação de elaboração do Plano Municipal de Assistência Social /2005. Inclusive esclarece que nesta reunião 

faz-se necessário a presença, pois é de interesse em estar elaborando o referido Plano. Coloca ainda que as entidades devem 
providenciar seus Projetos para que sejam incluídas neste Plano, desde estejam devidamente inscritas. Em seguida cita a 

necessidade de já iniciar o processo de constituição do próximo mandato deste Conselho e outros que também encerram mandatos 
Para esta constituição estar reunindo todas entidades sociais inscritas, através de um Fórum para escolha dos representantes das 
organizações não governamentais. E nesta mesma data convidar a Divisão Regional de Assisténcia e IDesenvolvimento Social, a 
participar e já orientar qual o papel do Conselheiro Municipal e os trabalhos socias desenvolvidos pelas Entidades. Neste momento 
pede a palavra a Sra. Lucia, que cita as dificuldades do Municipio em relação as informações das Comunidades de Bairro

(organizações) junto ao Depros para assim desenvolver projetos ou até mesmo parcerias em beneficio à populagão . pois esas 
desconhecem o seu papel como representantes da sociedade E ainda ,tem conhecimento de entidades que vem desenvolvendo 

alguns projetos e não são registradas neste Conselho, dificultando assim a busca de parcerias devido a necessidade deste registro. 
Com a palavra o Sr. Arnaldo , que aproveita a presença da Sra. Elza ( voluntária da Casa Alvorada Sublime ) , que solicita a 

gentileza de transmitir junto ao Presidente desta, a importância de estar regularizando sua inscrição neste Conselho, pois não 

consta Projetos apresentados. E diante desta falta esta impossibilitada de receber o certificado de inscrição. Não havendo outros 

assuntos, solicita dos presenteso uso da palavra. Pede a palavra a Sra. Rose, para colocar que está dando entrada como registro 

neste Conselho, sua Organização OCIP ( Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) , 
citando de forma sucinta os- 

trabalhos que tem desenvolvido e inclusive vem assessorando algumas entidades. E ainda, reforça a fala da Sra. Lucia , que 

realmente é de extrema importância o Registro das entidades junto a este Conselho. Com a palavra a Sra. Elza, que comunica as 

atividades da Entidade Sama estão enceradas temporariamente, a qual é responsável, porém pretende reiniciar os trabalhos . 

Ninguém mais fez o uso da palavra o Sr. Presidente agradece a presençade todose solicita que a ata seja lavrada, após será lida e 

aprovada por todos os presentes, que abaixo assinam. Nada mais. Mongaguá, 03 de Novembro de 2004. 
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