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ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA (68) REUNIAO OrDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÉNC 

SOCIAL DE MONGAGUA-CMASs. 

Ao primeiro (1) dia do mës de dezembro de dois mile quatro (2004), às dez. horas e trinta minutos (10.30 ), nesta Cidade, na y 
provisónia deste Conselho, sito à Av. Marina, 74/63- Itapoan, Mongaguá SP, realizou-se a Sexagésima Otava (68) Remi 
Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Monguguá-CMAS. Presidida pelo Sr. Armaldo Candido da Si 
secretariado por Marluce Luzia Conçalves auviliando: Izerte da Cruz e Gláucia Karine Martins (secretárias-Casa dos Consehon 
Com a presença dos membros Conselheiros: Eliana Cristina H Gracioso (TDepros), Sr Otavio Marcus Goulardins (Dep 
Juridico).Sra Varlete Souza Magalhães ( Seg. Pública), Sra. Valéria Pina de Carvalho (Associação Nova Esperança).Sr. Nel
Alves Janeiro ( Centro Espirita Luz e Caridade ) , Sra. Mönica Manzolli (Camp) e Sra. Ana Borges Pereira ( Centro Comunitäno 
Comvidados: Sr. Paulo Fenrer ( CREZ) , Sra. Rose Mendonça (Diretora Executival OSCP), Sra. Maria Elhana G. da Cnu 
(Conselho Tutelar), Sra. Sonia Maria S. B. Andrade (Febem/LÀ) Sr. José Manuel da Silva ( Assoc. Rádho Aratú )e Sra Ela 

Teve inicio a reunião coma palavra o Senhor Presidente que agradece a 
presença dos presentes, e solicita suas apresentações. Em seguida, esclarece que a ata anterior nãoser ida. visto que já est 
aprovada, devido ao prazo do envio junto à Drads, porem estando à disposição de todos, para leitura individual. Esclarece tamben 
que na data de 25/11/04, os membros foram convocados para a Reunião Extraordinária, para aprovação do Plano Municipal de 
Assisténcia Social-anuidade 2005. Mas, houve apenas a presença de 04 (quatro) membros, achando por bem suspendè-la, pois o 
assunto é de extrema importáncia, devendo constar a participação da maioria. Hoje, a pauta principal da discussio e aprova 
deste Plano Municipal de Assistência Social-anuidade 2005. Esclarece também, que haverá capacitação no próximo dia 10 de 
Dezembro, na sede do Clube lapoan, äs 14:00 horas, tendo a presença de representantes da DRADS, para ONGSe0G,quntoa 
importáncia e quais suas atribuições na representatividade diante dos Conselhos para gestão 2005-2009, pois pode observar nest 
gestão, houveram muitas faltas das representações de participações, devido a falta de entendimento e as responsabilidades nas 

gestöes participativas. Inclusive, foram enviados convites a todas as Organizações para estarem presentes nesta capacitaçãoE 
ainda nesta mesma data, estarão abertas as inscrições para ocupar cadeiras de representatividades neste Conselho-CMAS e 
CMICA. Em seguida, passa a citar a pauta do dia: 1°) Discussão e aprovação dos Relatórios da Rede de Proteção Básica e 
Especial con veniadas com Estado/União, refcrente o mês de Novembro/04; 2)- Discussão e Aprovação do Plano Municipal de 
Assisténcia Social anuidade 2005 3) Discussão eAprovação do Convênio do Ministério do Desenvolvimento Sociale Combate a 
Fome e Prefeitura, para potencialização das Ações a serem desen volvidas no Combate ao Abuso e Exploração Sexual de criang 

M.B. Santiago ( Sociedade Amigos de Bairo-Sama ) 

e adolescentes Programa Sentinela . E, esclarece que tal repasse será utilizado a titulo de Material de Consumo , o que ton 
autorizado pelo MDS(Ministério do Desenv. Social), e diante desta autorização, foi elaborado a Planilha de aplicação de Recurses 
com equipamentos/ materiais de consumo. Que coloca a disposição dos presentes para apreciação. Em seguida, submete à 
discussão e aprovação . Não havendo restrições, foi aprovado pelos membros presentes.Após solicita a elaboração da Declaração 

exgida, 4) Oficios enviados e recebidos, 5)-Assuntos Gerais. Prossegue por colocar o Relatório da Rede de Proteção Básicae 
Especial, conveniadoscom o Estado/União, proponente Prefeitura e Executora Centro Comunitário de Mongaguá, referente o ms 
de Novembro/2004 Explana de forma sucinta, citando a rede especial, a meta de atendimento é 10, porém são realizados 31 

atendimentos ea Rede de Proteção Básica (criança / adolescente) a meta de atendimento é 50, e säo atendidos 72, a Famila meta 
de alendimentoé 30, que atendo o mesmo número; o ldoso a meta de atendimento é 30, são atendidos 400. Apos e coloca em 
discussão e aprovação. Não havendo restriçðes foi aprovado pelos membros presentes. Em seguida, passa a citar os oticios envnas 

erecebidos: enviade-Parecer e cópia da Ata, junto a Drads-aprovação da Rede de Proteção Básica dos Convênios, relerene 
més de Outubro /04 0L 70/04- Febem/lLA- solicitando números de atendidos no ano de 2005, para constar no Plano. nclusive
esta informação também foram solicitas junto as Entidade Governamentais e Não Governamentais constantes no Plano, Of 70 
- M.P-com anexos relatórios de visita social referente a Denuncia anônima de maus tratos e abandono do Deticiente - Marco
Antonio Ribeiro. Esclarece ainda, que diante da confirmação de maus tratos foi feito B.O. de n° 2.736/04, para providèneiuscabiveis, oficio072/04- aos Técnicos da Fiscalização - solicitando visitas juntos as Entidades( Assoc. Mistura de Raça, As Cultural e Comunit. da Vila Atlántica , CEAVIAlvorada Sublime, CCM-Lar intantil/Recriar , SAMCA, Projeto Guri ) e agenuaanterior a ser concluida (Radio Aratú , CAMP, Shallon, APAE); Oficlos Recebidos- Oficio Convite n° 45/04-da Dradspara o Evento do Fórum , realizado na data de 11/11, para discussão da Politica Nacional de Assistência Social, Outro Conv recebido é do Sociólogo de Markeling, para palestra junto as ONG's, sendo que não foi enviado para as Entidades, pois no anterior já houve outro convite que foram en viados, porém não houve interesse, devido ao seu custo. Estando a disposição presentes, Oficion° 169/04- do Minist. e Desenv. Social e Combate a Fome, informando a transferência de Recursos ao Fundo Assist. Social , referente ao més de Outubro-PAIF'; Coloca também que em meados do mês de Junho de 2004, foi enviadojun Executivo o Oficio CIB, 1724/04, para o Municipio estar encaminhando alguns documentos necessários para habilitar o Mune em Gestão Plena. Visto que consta estar Provisória, em virtude de um lapso na Lei de Criação(Conselho e Fundo). Sendoque, Conselho não teve conhecimento deste Oficio recebido, CIB/- 1724/04), somente agora. Tendo já providenciado a regulamenu documentos e enviado em resposta ao oficio recebido do CIB n° 1193/04, datado de Maio/2004, e neste foram cumpria solicitaçóes. Porém, até o momento não recebido do Executivo as leis alteradas. Prossegue a reunião por submeter a discusaprovação do Plano Municipal de Assistência Social-Anuidade 2005. Que passa a fazer a leitura na integra , com pausa
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Oara discussöCs e esC1arecimentos. Sendo digno de nota , observar os seguintes itens: -O Municipio possui 2.341 1ópic 2002) empregos fonmais, portanto cerca de 83,5% da população em idade economicamente ativa estãodesemprega (SE mnregosinformais, outra questão é referente as crianças e adolescentes que citado pela INEPno03 matriculados na ou de 86.48%, sendo que o restanteesta fora da escola; bem como o índice de mortalidade infantil 26,98/1.00) nv de cao defasada (scad/02). Outra observação feita que os valores dos convénios s�ão irrisórios cabendo a maior parn MMunicípio. Não tendo mals nnguem que lez uso da palavra, para esclarecimentos ou sugestöes. Foi colocado a aprovação. Nao 

ndo restrições foi aprovado por todos membros presentes. Prossegue o Sr. Presidente por citar a realização do Eventotral de informaçðes "Maos Dadas, através do Ministério Público, que foi adiado para a data de 14 de Dezembro, na sede d Clube Itapoan, às 14:30, Gaproveita da oportunidade para fazer convite a todos. Em seguida, sugere a palavra a convidada - Sra 
Rose Neide.para explanaçao dos obietivos de Pedido de Inscrição da OosCIP- tendo como ProjetoMONGADLIS. Com a palavra
Sra Rose Neide, que passa a citar de forma sucinta o Projeto da OSCIP, que inclusive já entrou com Pedido de Inscrição Junto a 

este Consclho, devido a necessidade desta Inscrição, para prosseguir com as demais homologacões. Ao final, foi dado como 

Parecer favorável, porem esclarecIdo que este Conselho emite apenas a Declaração e após um ano será avaliada pela Comissão
Interdisciplinar, caso for lavoravel, será emitido o Certificado. Coloca o Sr. Presidente da necessidade da formação da Comissão de 
Transição de Gestão, tendo a necessidade desta formação, para prosseguir no trâmites, visto que esta reunião finda a Gestão 

31/12/04), sendonecessário, o iníciodos trabalhos no evento a ser realizado na data de 10/12/04, onde acontecerá a Capacitaçao, 
conforme já mencionado no inicio desta. E foi indicado também dois membros do CMDCA., para compor esta Comissão, vistoque 
será aproveitado os tramites desta signatária.Solicita dos presentes para dispor. Näo havendo manifestação,oi indicada a Sra 
Eliana Cristina Hase Gracioso-Depros, e Dr. Otávio Marcius Goulardins-Juridico, - Ficandoassimesta composicãor CMAS: Sra 
Eliana Cristina Hase Gracioso-Depros, Dr. Otávio Marcius Goulardins, Sr. Arnaldo Candido da Silva-CMDCA, Sra Neli Alves 

Financeiro, e Sr. Nelson Alves Janeiro-ONG. Ficando já marcada a primeira Reunião na data do evento de 10/12. Em seguida 

passa a palavra aos presentes para suas colocações. Pede a palavra a Sra. Marluce, que cita a Cerimônia da instalação da Comarca

para data de 03/12/04, e a nova juíza Titular/Diretora, sugerindo uma reunião a referida Juíza, para apresentar as questões do 

Municipio e outras questões. Argumenta ainda, um trabalho de estatística do Cartório da Infäncia, quanto aos atos infracionais de 

adolescentes. Citando a classiticação dos atos: 1-furto, 2-lesão corporal dolosa, 3-roubo/Cart. Habilitação, 4-uso de drogas, 5- 

tráfico. E nos períodos de ocorrências: 1-outubro/abril, 2-março, 3-setembro, 4-janeiro/fevereiroljunho/julho/agosto. Sendo que 

ficando em Outro assunto, éo seu pedido de afastamento como representante deste, em virtude de mudança de municipio. Em 

seguida, pede a palavra a Sra. Eliana, que agradece e ao mesmo parabeniza as ações dos Conselhos, sob a direção do Sr. Presidente- 

Amaldo, com uma luta árdua voluntária em beneficio de todos. Embora, muitos deixaram de cumprir seus papeis, mas aqueles que 

atuaram fizeram com responsabilidadee trabalhos dobrados. Com a palavra o Sr. Presidente agradece, e complementa colocando 

que atuou como membro da Executiva, mesmo sendo cargo de relevância, dando o melhor possível em prol a comunidade, faz 

também os agradecimentos aos membros e Secretário da Casa dos Conselhos. Não havendo outros assuntos e, ninguém mais fez 

uso da palavra, o Sr. Presidente agradece a presença de todos e solicita que a ata seja lavrada, após será lida e aprovada por todos

Os presentes, que abaixo assinam. Nada mais. Mongaguá, 02 de Dezembro de 2004. 
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