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SIMA SEGUNDA (22) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 
TA DA VIGÉSIN 

ANSLHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ CMAS, 
Aos vinte (20) nte (20) dias do mës de Feverciro de dois mil e quatro (2004), ås dez horas e quarentaminutos (10:40), nesta Cidade, na sede provisória deste Conselho, sito à Av. Marina, 74/63- 

noan, Mongaguá.SP ; realizou-se a Vigésima Segunda(22") Reunião Extraordinária do Conselho knicipal de Assistëncia Social de Mongaguá-CMAS. Presidida por Arnaldo Candido da Silva 
iliado por Izcrte da Cruz e Glaucia Karine Martins. Com a presença dos membros Conselheiros, e Otávio Marcius Goulardins (Dept. Juridico), Sra. Inês F. Rombesso e João Rombesso ( Grupo Eenerança) , Valria Pina de Carvalho ( Assoc. Nova Esperança ), Sra. Ana Borges Pereira
Rodrigues ( Centro Comunitario )e Sra. Varlete Souza Magalhães ( Delpol) . Teve início a reunião 
com a palavra o Scnhor PTesidentc, que agradece a presença dos membros presentes. Em seguida, 
iustifica esta realização devido aprovação de (2) duas Pautas" Realização do Fórum e 
Homcnagem do Dia Intemacional da Mulher, conforme recebido oficio circular n 001/04 da 

Secretaria Especial de Politicas para as Mulheres"e realização do Pleito Eleitoral, conforme oficio 
reccbido circular n 10/04 da DRADS, com anexo do Edital de Convocação para o Pleito Eleitoral 
para renovação de 1/3 de seus membros representantes da Sociedade ivil. Esclarece que, foi 
enviado nosso Edital O01/04, com anexo Ficha de Inscriçãoe Declaração a todas Entidades do 
Municipio no segmento, porém foi recebido apenas 01 ( uma ) Inscrição da Entidade Caminho de 
Laz no seu segmento ldoso, portanto não houve necessidadeda realização do Pleito Municipal e 
sugere que seja enviado apenas esta inscrição junto à Divisäão Regional de Assistência e 
Descnvolvimento Social de Santos.Coloca em discussão e aprovação, não havendo restrições, foi 
aprovado o envio da referida inscrição . Prossegue Sr. Amaldo por citar a Pauta da realização do 
Förum e homenagens do Dia Intemacional da Mulher". Diante do documento já mencionado
sugere discussão e aprovação desta realização , pois há necessidades de movimento em favor de 

politicas de atendimento para as mulheres e füturamente a criação do Conselho ou Comissão da 

Mulher. Inclusive já havia feito comentários em reuniões anteriores ; para ser exato desde 2003, e 

na oportunidade da data do Dia Internacional da Mulher, sugere esta realização . E estando com a 

Diretora da Educação, e esta aceitou a parceria por fornecer os serviços de gráfica e também dispor 

de verba para estar convidando um Palestrante de nome . Porém, após vários contatos , 
não foi 

possivel a disposição deles. Coloca em discussão e aprovação do evento e a formação da Comissão 

Organizadora para esta realização

Comissão, exceto a Sra. Varlete , devido a outros compromissos já agendados. Não havendo

restrições foi aprovado por todos. E inicia discussäo por sugerir alguns tópicos e apresenta

modelos convites, cartazes e certificado , sugere também a participação mulheres representantes dee 

orgáos, para composição da mesa solene 

püblico mulheres que cada convidada leve sua convidada para as homenagens, que nesta ocasi�o

receberá flores, certificado/mensagem e outros mais. Inclusive já tomou por iniciativa de elaborar 

através de oficio como; -Of. n° 08/04, Of. n° 010/04, Of. n° 11 /04, Of. n° 12/04 e Of. 13/04 ao 

Executivo- solicitando a possibilidade do espaço do saläo, coffe break, Convite para fazer parte 

da mesa solene , 
flores e faixas de divulgação; Of. n° 09/04 convites aos palestrantes ( Depto.

Educação, Delegacia e Delegacia da Mulher 

Vigilância Sanitária, 29° Batalhão, etc ); Of.n° 09/04-b - Com-Mulher de Santos. Prossegue por 

Colocar a necessidade da solicitação de estatísticas ( n°s) de atendimento às mulheres nas áreas: 

sendo que os presentes concordaram em participar desta 

Palestrantes ,diante do tema citado. E convites ao 

Promoção Social, Fônum , Ministério Püblico . 
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Saide, Educação , Social
tambem as mulheres de todas as profissões para homenageá-las, principalmente de mulheres que 
exerçam profissöes num cargo de conquistas, tais como: Juiza, Papiloscopista, Delegada, TenentePromotora, Dentista , Médica, e outros. Em seguida coloca oficios enviados/ recebidos ENVIADOS Parecer n° 015/04 a - Ato Administrativo de Capacidade Técica 

, conformesolicitado DRADS n° 85/03,solicitado pelo CIB; RECEBIDOS : Aviso n° 05/04 -MAS/DGFNAS. repasse de Verba para o Programa Sentinela; Of.n° 32/04 Febem/LA anexo Relatório de Avaliação/2003; recebido Relatório Anual de Gestão/2003 do Estado de Paulo e Informe da UNICEF Situação Mundial da Infäncia /2004, que coloca à disposição para apreciação. Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez o uso da palavra o Sr. Presidente agradece a presençade todos e solicita que a ata seja lavrada, após será lida e aprovada por todos os presentes, que abaixo assinam. Nada mais. Mongaguá, 20 de Fevereiro de 2004.

Conselho Tutclar ( n° de meninas), Justiça / Segurança . Convida
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Sr. Amaldo Candido da Silva

Dr. Otávio Marcius Goulardins 

Varicte Soza Magalhães 
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Ana Borges Pereira Rodrigues 
Valéria Pina de Carvalho

Ignes F. Rombesso 
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João Rombesso

Sra. Izerte da Cruz 

Sra Glaucia Karine Martins woaun 


