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ATA DA VIGESIMA(20) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO cONSELHO MUNICIFA 
DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ-CMAS.
Aos dezessete(17 )dias do mès de dezembro de dois mil e dois(2002), ås dezesseis horas e uu 
minutos( 16:15), nesta Cidade, na sede provisória deste Conselho, sito à Av.Marina, 74/63- Itapoa 
Mongaguá.SP. Realizou-se a Vigésima Reunião Extraordin�ria do Conselho Municipa 
Assistência Social de Mongaguá-CMAS. Presidida por Arnaldo Candido da Silva e aux1hado pot 
mim Izerte da Cruz, em substituição a 1° Secretária. Com a presença dos membros Conse inero 
Sra. Lucia Helena D Avila Prócida e Eliana Cristina Hase Gracioso( Dept da Promoçao 
Dr. Otávio Marcius Goulardins(Dept Juridico), Sr. Edgard Prócida Junior( Dept Financeiro), D 
Dancrid Toalhares(convidado-Dept° Jurídoc) Sr. Wolmar de Souza e Sra. Ivete Magalháes de 
Souza (Assoc. S.J.Batista), Sr. Milton Jerônimo Belli(CAMP): ST. Nelson Alves Janeiro(Assoc. Luz 
e Caridade) e Sra. Rita Carmina Gonçalves (Rotary Clube). Teve início a reunião com a palavra o Senhor Presidente que solicita a leitura da ata anterior, inchusive Extraordinária, somente paa lembrança, pois estas reuniðes já foram aprovadas devido a urgência de aprovação da extençao da Rede SAC/SAB., e seu Parecer. Em seguida coloca a pauta do dia:1) - Oficios enviados e recebidos, 2- Aprovação do Plano Municipal de Enfrentamento a Violência Infanto Juvenml, 3> Discussão e Aprovação do Calendário/2003;, 4)- Comissão Fiscalizadora e Assuntos Decorrentes.Prossegue o senhor Arnaldo por colocar oficios enviados e recebidos. Recebido oficio n°1028/02 do Executivo, em agradecimento ao nosso oficio recebido de n°048/02 com anexo Relação e Parecer da Comissão de Fiscalização das Entidades. Este mesmo assunto também foram encaminhados Oficiosscom os mesmo anexos ao: Ministério Público, Justiça e Drads. Recebido Oficio de n°16/02 do Conselho Municipal do Idoso-CMI., com anexo Calendário/2003, das Reuniðes Ordinárias. Recebido Oficio de n°.04/02, Mar e Sol., solicitando do Executivo Convênio, e foi aberto vistas. E sugere que antes da resposta ao Executivo, sugere uma visita de FiscalizaçãoEmbora na gestão anterior já fiscalizou e dando como favorável, mas seu Atestado de Funcionamento está vencida.Sugere também a Sra. Lucia Helena, que esta Comissão averigue a legalidade da Entidade citada, pois tem conhecimento que a mesma vem recebendo aposentadorias dos ldosos. Recebido convite de fundação da Associação de Bairro de Vila Atlântica. Diante deste convite sugere que também seja acrescentado na pauta de Reunião da Comissão de Fiscalização este convite. Outro assunto é referentea Aprovação do Plano Municipal de Entrentamento a Violência Infanto Juvenil. E esclarece que houve a Reunião da Comissão Temática na data de 26/11/02, envolvendo outrosOrgãos. Nesta Reunião foi elaborada ata em folha avulsa, que passa fazer a leitura. Pede a palavra a Sra. Eliana, que solicitada que seja acrescentado em ata, que nesta Reunião, foi solicitado sugestõesde Projetos para serem incluidos no Plano. Sendo recebido somente o Plano de Ação/2003 do 
Conselho da Segurança que inclusive jà consta a sugest�o das Campanhas de Segurança, coloca 
também que além dos Projetos executados, foram acrescentados outros Projetos. Que passa em 
mãos do Sr. Presidente, cópia do documento recebido( do Conselho da Segurança), e que não foi 
recebido outras sugestões. Em seguida, faz a leitura na íntegra do referido Plano Municipal, usando
de pausas de cada ítem, dando abertura para discussão e aprovação. Não havendo restrições, foi 
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00por todos os membros. Em seguida foi colocada em discussão e aprovação o Calendários 
s Ordinárias para o ano de 2003. Após discussão foi aprovada gue as reuniðes 

Psge na mesma semana, porem com alteracão no horário. Ficando assim aprovada: para a 4 
na do mes, às terças-feiras, às dezesseis horas, na sede provisória cedida pelo Centro
tano. bm seguida coloca o Sr. Amaldo que já recebeu os Relatórios de iscalização do 
Tecnico Contador, da 3" agenda devendo ser entregue dos demais Teccos. 
dos membros uso da palavra para suas colocacões. Pede a palavra a Sra. Eliana, que coloca da 
Avaliaçao dos Programas e Projetos, citando o Programa Renda Cidad�, que notado avanço do 

rupo, como também algumas famílias não houve progresso. Nesta avaliação algumas famílias 
oeverao continuar no Programa, mas com um acompanhamento mais próximo. Nao havendo mais 
ning 

Em seguida solicita

em que fez uso da palavra o senhor Presidente deu por encerrada a Reunmão, e dispensa a 
todos desejando Feliz Natal e Prospero Ano Novo. E manda lavrar a ata, que após lida foi aprovada 

por todos, que abaixo assinam. Nada mais. Mongaguá 17 de dezembro de 2002. 
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