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ATA DA83 (OCTUAGÉSIMA TERCEIRA)REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA-CMAS 
Ao 1primeiro) dia do mès de NOVEMBRO de 2006, às nove horas e trinta e cinco minutos9:35"), nesta Cidade, na sade cadida deste Conselho, sito à Av. Marina, 65 Itapoan, Mongaguá.SP; realizou-se a Ochuages1ma Trocira 83) Reuni�o Ordinánia do Conselho Municipal de Assistência Social de Mongaguá-CMAS, Presididapelo Sr. Otavio Marcus Goulardins e secretaniada pela Vice Presidente Sra. Rose Neide M Mendonça, com a presença dos membros: Suplente Cre2 - S. Paulo Fenner, Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso( Depros), Sra. Ana Paula de Souza( Assoc. Beneficencia 7 Montanhas), Sr. Manoel Roberto Vicenzo(Pastoral da Criança), Sr. Kleber B Vassalo Segurança), Sr. Manoel Roberto Vicenzo( Pastoral da Criança), Raimundo Augusto da Silva( Assoc. Nova Esperança), Sra. Renata CF Bueno( Centro Comunitário ). Teve início a reunião com a palavra o Sr. Otavio Marcius, que solicita a lettura da ata anteior, sugerindo leitura individual, e os esclarecimentos e ou colocações será feita no final da reunião. Justifica também as ausências da Sra. Rita Carmina Gonçalves( CAMP) e da Sra. Neh dos Santos devido a compromisso assumidos. Passa a citar a Pauta do Dia: 19- Documentos e oficios enviados e recebidos; 2 ) - Discussão e Aprovação dos Relatórios dos Programas e Projetos conveniados entre Estado e a Prefeitura, referente o mês de OUTUBRO/2006; 3 - Trabalhos das ComissõöesTemáticas/Fiscalizaç�o; 4)- Assuntos Gerais. Prossegue o Sr. Marcius, citando os oficios enviados Oficios 

enviadosrecebidos; Recebido Oficio n° 591/06 PJC Protocolo 24 referente Vistorias junto às Entidades 
Sociais. Inclusive, já foi encaminhado nosso oficio n° 40/06 Infomando e encaminhando os Relatórios. Neste 
momento toma a palavTa a Sra. Elhana que cita reunião com os Técnicos da Fiscalização, para elaborar o Parecer do 

CMAS, porem não compareceram. Coloca também a falta Relatórios de alguns técnicos. E foi já realizada a 
reunião para dar continuidade aos trabalhos na data de 16/10/06, sendo elaborada a nova agenda(3° e 4° grupo) e 
encaminhado aos técnicos, passa a citar algumas iregularidade encontrada nas visitas, principalmente aos brigosProssegue o Sr. Presidente citando o recebimento do Oficio 604/06 Protocolo 06/06 - PJC - Solicitando visita 
Técnica Social junto a residéncia da Sra. Maria Nahime Guimar�cs e também já foi solicitando junto ao Depto. da 
P. Social, através do nosso Oficion° 038/06 -Até o momento não houveresposta. RecebidoConvite 2° Reunião

Descentralizada do Conselho Estadual de A ssisténcia Social CONSEAS; sugere aos presentes manifestação do 
desejo de representar neste evento. Neste momento, se disponibiliza a Sra. Rose Neide M. Mendonça, Sra. Ana 
Paula de Souza, o Sr. Presidente e Sra. Eiana. Ficando acertado para ag1lhzar os tramites do veiculo Junto a 

Promogão Social. Prossegue o Sr. Presidentesolicitando da Sra. Eliana para as colocagões dos Relatórnos 
Circunstanciado referente o mes de Outubro. Com a palavra a Sra Elana, justifica a ausència da Sra Maria 
Aparecida devido compromissos com o Departamento. Prossegue citando os Programas e Projetos conveniados 
com Estado/União Proponente Prefeitura/Departamento da Promoção Social. Passa a citar por fazer uma leitura 
Sucinta: Idoso( Centro Social do Idoso), Recriar, Abrigo Infantil e Renda Cldad� e comenta algumas atividades 
que foram realizadas nos mesmos. Esclarece mudanças e refomas no espaço fisico abrigo, Centro de Convivência
do ldoso, hoje atendendo 400(quatrocentos) idosos. Cita também o atendimento às Familias Coloca festividades
das crianças. Após solicita dos presentes manifestação e ou esclarecimentos dos referidos Relatórios. Neste
mometo, pede a palavra o Sr. Raimundo que questiona as realzações das atividades com as crianças do abrigo e 
Projeto Recriar. Questiona também sobre o repasse, pois não supre a demanda. Esclaroce a Sra Eiana que as 
adividades são Programadas, confome as datas comemorativas culurais. Neste momento, pede a palavra Sra 
Rose Neide, que expõe os trabalhos da 2 reunião descentralizada-CONSEAS., no Municipio de Santos, após a 
reunião que aconteceu na Cidade de Catanduva. Cita também a Programação e esclarecendo o questionamento
do Raimundo, que "o governo utiliza dados do ano de 2002", enfatizando a importância de participação de todos e 
sugerindo e colocando as dificuldades do Municipio. Neste momento sugere a Sra. Eliana a necessidade de incluir 
no anexo a ampliação da demanda do atendimento. Inclusive houve discussão e sugerido quando foi elaborada, 
porem, não atcndido pelo Estado/União. Prossegue a Sra Rose colocando que foi proposto que 5%( cinco por 
cento) do Orgamento Municipal, fosse destino ao Serviço Social. Porém, a emenda foi cancelada (pelo vereador
Jacob), sugerindo esclarecimentos do parlamentar sobre o referido assunto. Foi comentado também, a 
importáncia das Entidades elaborarem seus Relatórios Circunstanciados-atividades de suas organizagões, para 
serem includas no Plano, pois não estão colaborando nesta responsabilidade. Após discussão foi solicitado dos 

presentes uso da palavra para aprovação dos referidos Relatórios. Não havendo restrições foi aprovado por 
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Cont ata 83. 
unanimidade Proswegue o Sr. Presidente que solicita dos presentes, uso da palavra para os sSuntos gerans e o esclarimentos. Neste momento, pede a palavTa o Sr. Kleber, que passa a citarcessárioo aumentolev antarde se ne estão vindo para o 

evantar a situação desses moradores e após fazer os encaminhamentos 
necessários. Cita a Sra ACIa,par 

as trouxe

soas moradoras 

de na. pois segundo abordagens sho pessoas de outros Municipios. Sendo necessa 

Municipio ou ooomendo remancjamento. Sugere a Sra. Eliana ao abordar encaminhar junto Prom.omoção 9 
Ana Paula, que 
que 

Podendo levantar a situação se for veridica. Prossegue o Sr. Keber sugerindo uma aç�ão conjunta entra

Social e outros Departamentos para 
melhorar estes atcndimenmtos. Cita a Sra. Izerte qe 

Municipio2001), uma ação que 
cadastrou todos os moradores de rua e a Promoção Social a, nouve no 

certa vez ahordou varnas crianças fumando 20 perguntar estes respOnaeram que foi uma Kombi

a Promocão 

cncaminhamentos a sua ongem. Neste momento, cita a Sra. Rose Neide a necessidade de haver P o 08 

este segmento que desenvolve esta ação. PrOssegue a reunião com a palavra a Sra. Eliana sugere co 

reunião com a segurança e Social para esta discussão e ao mesmo já providenciar oficializar Exeeti

Segurança Publica, Entidades de Atendimento no segmento, para uma discussão reterente ao assunto nece 

nvocar 

tá por de levantar suas colocações. Não havendo mais ninguém que fez Uso da palavra, o Senhor Presidente dá. esta 

encemada a reunião e manda lavrar a ata, que após ida vai aprovada pelos presentes, fazendo parte integrante do 

ata a lita dos presentes. Nada mas. 

EXECUTIVVA 

OTAVIO MARCIUS GOULARDINS 

Presidcnte 

awmOudouss ROSE NEDE M MENDONÇA
Vice-Presidente- servindo de Secretária 
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