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TA DA QUINQUAGESIM QUINTA(55") REUNIÄ0 ORDINÁRIA DO CONSELHO 
UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ-CMAS. Ao Drimciro(01) dias do més de outubro de dois mil e três (2003), às dez horas e trinta minutos (10:30), 
a Cidade, na sede provisórna deste Consclho, sito à Av. Marina, 74/63- Itapoan, Mongaguá.SP. 

ncsta 

Realizou-se a Qüinquagésima Quinta(55°) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência 
Social de Mongaguá-CMAS. Presidida por Arnaldo Candido da Silva e secretariado por Marluce Luzia 
Gonçalves. Com a presença dos membros Consclheiros: Sra. Ivete Magalh�es de Souza (Assoc. S.J. 
Ratista): Sr. Milton Jeronimo Belli (CAMP); Varlcte Souza Magalh�es (Scgurança), Sra. Valeria Pina de 
Carvalho ( Ass. Benef. Nova Esperança), Sr Otávio Marcius Goulardins (Dept. Juridico), Sr Edgard 
Prócida Junior (Dept" Financeiro), Sr. João Rombesso ( Associação Grupo Esperança), Sr. Fernando 
César dos Anjos (Dept. da saúde ), Sr. Varlete Souza Magalhäcs( Seg. Delpol), Sra. Eliana Cristina
Hase Gracioso( Depros), Sr. Nelson Alves Janeiro ( Assoc. Luz e Caridade ), Sra. Gláucia Karina Martins 
c Lzerte da Cruz(secretárias). Teve início a reunião com a palavra o Senhor Presidente, que agradece a presença dos membros, justifica a ausência da Sra. Lúcia Helena, devido a outros compromissos. Em seguida, dispensa a leitura da ata anterior, devido que a mesma já estando aprovada. Prossegui por citar a pauta do dia: 1)- Oficios enviados e recebidos; 2)- Discussão e Aprovação dos Planos de Trabalho dos Projetos Sociais conveniados, referente o mês de setembro de 2003; 03 -) Assuntos gerais. Em seguida coloca oficios enviados: oficio de n° 052/03-a Sra. Patrícia Karla Martins, convidando para fazer partede da Comissão Técnica de Fiscalização, até o momento não obtivemos resposta, oficio n 054/03, ao Executivo com anexo Projeto Feira de Quem Faz, para a apreciação e possibilidade de implantação deste Projeto; oficio n°055/03 aos membros faltosos. Prossegue a reunião, por citar que na data de 19/09/03,houve uma reunião na aldeia Rio Branco de ltanhaem. E, estiveram presentes a Sra. Eliana e Sra. Izerte, e foi elaborado relatório dos assuntos discutidos, e passa a palavra a Sra. Eliana para melhor expor sobre a referida reunião. Com a palavra a Sra. Eliana, que esclarece havia diversas representações como: aldeiasda região, Ministérios Pub. Federal e Funai, Funasa, Antropólogo, Pastoral da Criança e ctc., e a única
representação por parte das Prefeituras era de Mongaguá, e o assunto gerou sobre: dificuldades indigenas da região, assuntos referentes as aldeias deste Municíipio( Aguapeú e Itaóca), tais como: na retirada de 
documentação(de branco), alguns trabalhos desenvolvidos pela Pastoral da Criança, executado na aldeia 
de Urucutu/SP, cultura indigena, geralmente mal interpretada. Nesta reunião foi esclarecido que nosso
Municipio, através de sua Gestora Social, se dispôs a tratar da implantação de Projetos, tais como:
plantação de pupunha e Panificação, junto a comunidade indigena. E, até o momento não obtivemos 
respostas por parte dos responsáveis indígenas. Assim como outros assuntos discutidos, citados no 
Relatório. Em seguida, com a palavra o Sr. Presidente que esclarece as dificuldades dos Indigenas. E, 
sugere que seja feito convites aos representantes para melhor expor seus assuntos, na possibilidade deste
Conselho estar encaminhando propostas, para possível solução. Sugere também, que seja já na próxima
reunião ordinária deste Conselho. Em seguida pede a palavra a Sra. Varlete([Delpol) que esclarcce quanto 

as Certidöcs de Nascimento Indigena, deverá ser reconhecida e o Orgão responsável-Funai, deve estar
procurando agilizar esta questão, junto aos demais Orgãos(Cartório, Fórum, Delegacias ecctc.). pois tem 
elaborado diversos Identificação(RG) de Indigena, e observado que o responsável pela Funai, não 

comparece quando éé solicitado. Prossegue com a palavra o Senhor Presidente,

Comissão de Fiscalização, vem fazendo as visitas, junto às Entidades Sociais. Mas, há pendências por 

parte de alguns técnicos e vem dificultando a emissão de documento às Entidades. Diante, destas

pendencias e com vários entidades solicitando documentos de Inscriç�o, sugere que seja emitido um 

Lomprovante de Inscrição às entidades. Após avaliação técnicos favoráveis, será emitido documento
nal de Atestado. Coloca também que na reunião anterior do CMDCA., foi questionado por um membro

que coloca quanto a 
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iante da proposta

cstado, havendo prazo para esta regularização. Inclusive, foi citado que as Entidades n�o compr

documentação Juridica, c a cxecução de seus projctos e convénios. Esclarece o Sr. Armaldo, ave s 

diversas palestras para csclarecimentos destas questõcs atrav�s do CMAS., etambém em 

representante de Entidade, sobre itens de alguns Estatutos, com irregularidade diante da 

npreenden 
Drne 

Municipios Mas, nåo há intercsse por parte dos represcntantes das Entidades e não aplicam
nestasoricntaçocs, foi também sugerido uma Comissão Técnica, para estar auxiliando as Entidades ne 

qucstoes 

acompanhamcnto dando orientaçõcs através de laudos. E as entidades cabem providenciar

iregulandade cnoontrada, caso haja dificuldade para rcgularização, procurar o tecnico responsável

dou a sugestão e csclarcccr. Porém, as Entidades não procuram estas orientações. Diante de 

qucstionamentos, sugcre a este Consclho providenciar o convite para a possibilidade de um representa

da Drads., se dispor para uma rcunião neste Municipio com todas as entidades para esclarecimentos 

este Sendo csclarecido que a própria Comissão Técnica de Fiscalização, fazem 
a 

tocantc: Projctos, Documentação Jurídica, Convênios e duvidas. Ficando assim aprovados por tods 

Prosscguc o Scnhor Presidente por colocar em discussão e aprovação, os Planos de Trabalho dos Proietos 

Sociais, convcniados com o Estado/União, proponente Prefeiturae Executora Centro Comunitário 

Mongaguá, rcfercnte o mês de sctembro/2003. Sendo: "Espaço Amigo", "Abrigo Infantil", "Fortalecenin 
a Familia/Rcnda Cidada" e "Idoso", prosscguindo pela leitura sucinta dos planos. Em seguida, coloca em 

discussão c aprovação. Não havendo restriçõcs, foi aprovados por todos os membros presentes. Não 

tendo outros assuntos, passa a palavra aos membros para suas colocações. Com a palavra a Sra. Eliana

que coloca o atcndimcnto do Plantão Social, atendcndo com 03(trës) técnicas Assistentes Sociais
fazcndo os atendimentos atrav�s de grupos com palestras curtas de esclarecimentos; sobre diversos 
assuntos desde cestas básicas, cursos profissionalizantes como geração de renda, qualidade de vida. E 

justifica que não está comparecendo em todas as reuniões, pois não responde mais peloS projetos e 

assumindo o Plantão e na maioria das vezes é impossibilitada de sair deste atendimento. Em seguida
com a palavra o sr. Amaldo, que coloca também da realizaç�o abertura dos jogos no Municipio de 

Caraguatatuba com a participação dos ldosose o Municipio alcançou o 6(sexto) hugar na coreografia em 
erupo, scndo parabenizado. E na semana de 22 a 26 de setembro, neste Municipio, através da Depros, fo 
realizada a semana do idoso, com diversos atrativos como: caminhada, jogos, palestras, chá dançante
etc. Não tendo outros assuntos, e ninguém mais fez uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a 

reunião e scrá lavrada a Ata; que após lida vai assinada por todos os membros presentes, confòrme 
abaixo.Nada mais. Mongaguá, 1° de outubro de 2003. 
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