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ATA DA QUADRAGESIMA OITIVA (48) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSEDHOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁCMAS. 

Aos vinte e cinco (25) dias do mès der fevereiro de dois mil e tróes (203), as dezesseis horas vinte minutos (16:20), nesta cidade na sede provisória este Conselho, sito à Av. Marina, 746 
Ttapoan, Mongaguá/ SP. Realizou-se a 48° Reunão Ordinária do Conselho Municipal da Assitënc social de Mongaguá/CMAS. presidida por Analdo Cândido da Silva e secretariado por MarucLuzia Gonçalves. Com a presença dos membros Conselheiros: Sra. Lúcia Helena DAvia Prócadae Eliana Cristina Hase Gracioso (Dept da Promoção Social), Sr. Alexandre Pupo de Jesus (Dep 
Juridico), Sra. Ivete Magalhães de Souza (Assoc. S.J.Batista), Sr. Milton J. Beli (CAMP, Variese Souza Magalhäes (Segurança); Sr. Nelson A. Janeiro (Assoc.Luz e Caridade), Izerte da 
Cruz(Assistente) e sra. Rita Carmina Gonçalves (Rotary Cube). Teve início a Reuniäo com a 

palavra o S. Presidente, que agradece a presença dos membros presentes das Entidades 
convidadas. Em seguida, solicita a leitura a Ata anterior. Após a leitura, pôs em discussão e 
aprovação. Sendo aprovada por todos, porém com uma ressalva onde cita o horário do novo 
calendário, que na verdade é as 10:30 (dez e trinta) horas. Prossegue o Sr. Arnaldo por escarecer, 
que hoje contamos com a presença dos representantes das Entidades. Confome citado na Ata 
anterior, foi sugerido convite as mesmas para discussão da proposta do Projeto Feira das 
Entidades", foram convidadas 28 (vinte e oito Entidades inscritas no CMAS, estando presetes 
dezesseis (16). Sendo elas: Centro Comunitário de Mongaguá, Fundo Social de solbdariedade,
Associação Comunitária Recreativa e adjacências de Agenor de Campos, Associação Caminho de 
Luz, Associação de Paes e Amigos de Excepcionais-APAE, Projetos Bandas de garagem, 
associação Comunitária Rádio Aratu, Associação 3 Rios, Associação Grupo Unidos de 
Mongaaguá, Associação de surf de Agenor de campos, Fundação nossa Senhora de Fätima, 
Seicho-no-ie de Mongaguá, Circulo de Amigos do Menor Patrulheiro de Mongaguá-CAMP. Em 
seguida o Sr. Armaldo sugere que os presentes apresente-se para o conhecimento de todos. 
Esclarece também, que a Reunião Ordinária será realizada normalmente e ao témino serà 
discutida a proposta do projeto, e coloca a pauta do dia: 1-Discussão e Aprovação da Proposta do 

Projeto "Feira das Entidades Sociais'", 2)- Comissão de Fiscalização, 3-Realizaç�o do 7° Pleito 
Eleitoral Municipal/CONSEAS, 4- reunião com Presidentes dos Conselhos Municipais, com a 
proposta da Implantação do Projeto Casa dos Conselhos, 5)- Oficios enviados e recebidos, 6 
Discussão e Aprovação do Relatório Anual das deliberações 2002, 7)> Aprovação do relatório de 

Gestão, 8- Assuntos Gerais. O Sr. Presidete inicia por colocar oficios enviados de n°004/03, ao 

Ministério Público com anexo Relação das entidades Ativas, Inativas e Pedidos de Inscrição
n°013/03 ao CONSEAS, comunicando a Mesa Diretora deste Conselho, em resposta ao oficio

recebido de n°011/03, enviado oficio n°0l4/03 com anexo cópia da Ata ao Coordenador do 

Programa Agente Jovem, oficio n°016/03 ao executivo cópia do relatório das Deliberações/2002, 
oficio n°018/03 a todos os membros calendário/ 2003, que já alterado. Recebidos: n°018/03

DEPROS, com anexo a medida provisória 103, oficio de n°011/03 DRADS que comunica a 

Reunião de organização do 7° leito Eleitoral, oficio n°009/03 e n°l87/03-MAP/DGFNAS, 

Comunicando a transferência dos recursos ao Fundo Municipal. Em seguida coloca que a Comissão 

de fiscalização agendou para a data de 21/02/03, conforme nosso oficio de n°015/03 enviado aos 

membros e recebi os Relatórios de 
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Endade paricipa com a barraca e os beeficiados fazem uma doação de uma porcentagem à 
Endade, este 2ssantd é a primeira idéia devendo melhor ser discutida Em seguida coloca
disposiço o Reiaóno Anual das Deiberações, devido um assunto extenso, os nteressados 
deverdo soiciarcópaese boava, nclusive sugere que as Entidades envie relação da população 
ge atcden para que a populaç�o não abuse dos auxíios, pois o povo se aproveita da poBitica para 
pedir e do procuram fazer algo para sua sobrevivEncia, vivem de auriios, desta ou outra 
Endade. Peasando nesie assunto e querendo mudar esta concepção, propôs que as Entidades com 
a popudaão que atendem colaborem para transformar e fazer de Mongaguá uma Cidade com 
outros atrtivos e aproveitando o potencial desses artistas e fazer artes, assim como outros 
municipios, perando renda. Normalmente se ve apenas um ou outro em cada Entidade que se 
increswa. Neste momento, toma a palavra o Sr. Nelson AJaneiro que concorda com um trabalho
junto a Entidades e em rede e observa que os fregueses são sempre os mesmos. Comenta também o 
S José Rodrigues da Silva(Gaúcho), que fata melhorar o turismo, pois não há incentivo na 
construção civil e melhor o aspecto da Cidade, que os bairros estão em abandono e as entidades 
não recebem ajuda. Interrompe o Sr. Amaldo que esclarece que a discussão é melhorar as 
condições de vida dos munícipes e com isso trazer o turista e não desviaremos o assunto da pauta
primcipal, a Feira para Exposição dos trabalhos executados pelos membros auxiliados e 
participantes das entidades. E diante do esclarecimento da proposta coloca em discussão e 
aprovação. Sendo aprovado por unanimidade. Em seguida sugere a formação da Comissão para 
discussão e elaboração do Projeto, e solicita que os presentes se manifestem o desejo de compor a 

Comissão Sra. Izildinha Gonçalves Almeida(Assoc. Nossa Senhora de Fátima), Sra. Ana Borges 
Pereira Rodrignes (Centro comunitário), Sra. Francisca Rodrigues Silva(Grupo Renovação Unidos
de Mongaguá) St. Ángelo Herrerias Filho(Associação 3 Rios) e Sr. Armaldo Cândido da 
Silva(Fundo Social de Solidariedade), ficandoo composta. Em seguida foi sugendo que todas as 
Entidades sugerissem um nome para esta Feira e proposta para o que serão expostos. Apos 
discussão ficando aprovada para as Entidades enviarem até a data de 12/03 suas sugestðes em 
seguida será marcada uma Reunião com os membros desta Comissão, para discutir o local e a 
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como ser na Dudu Samba e ou outro local, os dias: sexta, sábado e domingo,
sugestãd aqui já feitas 

7es por mês, se serå a cada 15(quinze dias), nos feriados, etc., critérios de participação e 

quantas
outros assuntos. O S. Ubiratam coloca sobre desenvolver coo cooperativas e é esclarecido que estará nrovidenciado unma melhor d1iscussão sobre esse assunto. Em seguida o Sr. Presidente pede dcculnas, mas deve se ausentar devido a compromissos assumidos. E tendo a discussão e nroVacão do relatório Aual de gestão. Este assunto deixa à cargo da Técnica Assistente Social,Sa Eliana Cristina Hase Gracioso para sua exposição, discussão e aprovação. Prossegue a reuniãocom a palavra a Sra. Ehana que esclarece a necessidade da Avaliação do Relatório Anual de Gestão, baseada na execução do Plano Municipal, inclusive incluir nesta avaliação os Relatórios das Entidades que estão no Plano, sendo solicitado das Entidades e deixou de enviar o RotaryClube com seus Projetos: CAMP (Circulo de Amigos do Menor Patrulheiro e Centro de Formaç�o de Mao de Obra Agricola. Toma a palavra o Sr. Miton Jerônimo Belli, que será enviado.Prossegue a Sra.Eliana por citar todos os pontos do relatório, e esclarecendo após a exposição foi colocado em discussão e aprovação. Não havendo restrições foi aprovado por unanimidade. Pede a palavra a Sra. Izildinha que solicita esclarecimentos em relação aos Projetos que estão sendodesenvolvido, por entidades, que não estão no Plano. Esclarece a Sra. Eliana que poderá ser acrescentado outras Entidades e seus Projetos na Plurianual, que acontece a cada dois anos. Não tendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra a Sra. Secretária deu por encerrada a reunião e será lavrada a Ata que após lida vai ser assinada por todos os presentes que abaixoassinam. Nada mais. Mongaguá, 25 de fevereiro de 2003. is. Mongaguá 28 de janeiro 2003.Assinaturas 
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