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TA DA VIGÉSIMAQUINTA25")REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO cONSELHOoMUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA-CMAS.
A A 

ois mil e cinco (2005) às 10:25 (dez horas e vinte cinco minutos) nesta Cidade, na sede cedida

Aos 10 dias do mês de novembro de dois 
Conselhos), sito, Av. Marina , 67, Centro, Mongaguá SP., realizou-se a Vigésima Quinta Reunião Extraordinária do 

(C iunicinal de Assistência Social de Mongaguá -CMAS. Presidida pelo Sr. Otávio Marcius Goulardins e Secretariado por 

Ca do Candido da Silva e auxiliado pelas Secretánas( Casa dos Conselhos): Sta. Izerte da Cruz, Sofia Carolina Ofiveira Lopes
Sila Roberta de Souza. Tendo a presença dos membros Conselheiros: Dra. Iraccma Ribeiro Rodrigues( Depros), Sr. Sergio 
MVaranda e Sra EdnaP Varanda(A ssoc. Grupo Esperança), Sra. Ana Paula de Souza (Irmandade. Umb. Caboclo 7 ntanhas), Sra. Rose Neide M Mendonça e Sr. Paulo Fenner (Cre2), Sr Ailton de Abreu ( Comunidade Terap. Agape Shallon S Rita Carmina Gonçalves( CAMP) Sra. Ana Borges P Rodrigues ( Centro Comunitário), Gildete Lima e Silva (( Depto. da Edcecão) Sra. Elvira Cid Reggiani( Casa de Caridade Alvorada Sublime), Sr. Ademir Heleno Pupo (Tesourarna-Prefcitura), Sra hucimara Dias A Rodngues (Técnica asSIstente Social), que assinam a lista de presença que faz parte integrante desta ata Com a nalavra o Sr. Presidente, que Justifica a convocação desta realização para discussão e aprovação da pauta única:-Plano Municipal de Assistência Social de Mongaguá2006, esclarece aos presentes que em virtude do Plano, estar disponivel através de sistema concctado a Técnica estå com problemas de impressão, pois este sistema é bloqueado caso as informações não estiver coretamente orcenchida Diante deste fato, a reuniaão está com atraso( mais de uma hora), sugere aos presentes que dirija-se, junto a sala da 

Técnica, para a exposição do PLANO, no próprio sistema, visto que não há prazo para adiar esta reunião. Todos assim concordamn 
Teve inicio a reunião com a palavra a Técnica Sra.Jucimara, que justifica os motivos do erro do sistema, e passa a citar as 
informações do PLANO MUNICIPAL(on-line), por fazer a leitura na íntegra divididos através dos blocos ao fazer a leitura sucinta, 
foi fazendo os esclarecimentos das infomações, solicitando sempre dos presentes manifestação das informagões contidas. Ao final 
fi redigido o Parcoer de n°006/2005, na presença dos presentes Esclarece a também a Sra. Jucimara, que no momento os 
Consclheiros, não poderá ter acesso a cópia, somente após a liberação do desbloqueio deste sistemas pela Secretana( Drads), que 
estará à disponível aos interessados. Ao final, solicita dos presentes uso da palavra para suas colocações ou esclarecimentos. Não 
havendo ninguém que fcz uso da palavra, ficando aprovado por unanimidade o PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
sOCIAL2006, deste Municipio. Näo havendo outros assuntos o Sr. Presidente, deu por encerrado a reunião e manda lavrar a ata e 

Juntar hsta presença que é parte integrante desta ata. Nada mais. 
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