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ATA DA QUADRAGÉSIMA NONA (49 REUNI ORDINARIA DO CONSEL
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA-CMAS. HO 

Aos vinte cinco (25) dias do mês de março de dois mil e três (2003), às dez horas e trinta minutos (10 30 
nesta Cidade, na sede provisória deste Conselho, sito à Av. Marina, 74/63- ltapoan, Mongaguá sp 
Realizou-se a Quadragésima Nona(49") Reunião Ordinária do Conselho Municipal de AssisténciaSocile
Mongaguá-CMAS. Presidida por Amaldo Candido da Silva e secretariado por Markuce Luzia Goncabes
Com a presença dos membros Conselheiros: Sra. Ivete Magalhäes de Souza (Assoc. SJ. Batista),St Miton

Varlete Souza Magalhães (Segurança), Sra. Márcia Tavares Rodigus
CAssociação Benef. Nova Esperança), Sra. Rita Carmina Gonçalves (Rotary Chube), e o Sr Edgard Procida
Junior (Depr Financeiro). Otavio Marcius Goulardins ( Dept Juridico), Sra lgnes F. Rombesso e l 
Rombesso (Associação Grupo Esperança), Sr. Milton Jerônimo Belli( CAMP). Teve início a reunido com 
a palavra o Senhor Presidente, que agradece a presença dos membros, justífica a ausência dos membros 
Sra. Lúcia Helena, Eliana Cristina Hase Gracioso e Izerte da Cruz, devido a outros compromissos En 
seguida, faz a leitura da ata anterior. Após a leitura, pôs em discussão e aprovação. Näo havendo restriçes 
foi aprovada por todos os membros presentes. Prossegue o Sr. Presidente por colocar a pauta do dia: 1 
Oficios enviados e recebidos;2)- Assuntos gerais. Em seguida coloca oficios enviados: oficio s/n Rotary 

Clube, comunicando da possibilidade do empréstimo da sede para a realização do 7° Pleito Eleitoral, de 
no19/03- à DRADS, com anexo documentação de Inscrição do representante Rotary Clube de 
Mongaguá, para participar do 7° Pleito Eleitoral Regional, oficio n°020/03 ao Executivo, solicitando as 
justificativas dos membros faltosos e ou substituição; oficio n'021/03 Aeb, para os inscritos no 7 Pleito 

Jerônimo Belli (CAMP); 

Eleitoral em anexo, oficio DRADS/Santos informando a data, local, horário da realização do Pleito 

Regional,confome oficio recebido DRADS de 015/03, oficio n'022/03 para todos as Entidades
presentes na útima Reunião Ordinária (25/02/03) com anexo Edital 002/03 da formação da Comissão para 
discussão do Projeto Feira das Entidades; oficio n°023/03 para a Vigilância Epidemiológica, com anexo
Relação das Entidades Ativas e inscritas no CMDCA/CMAS. conforme solicitação, através de Oficio de 
n°09/03; oficio n°024/03 ao Banco Caixa Econômica Federal com anexo Relação das Entidades do 
Municipio, inscritas no CMDCACMAS., conforme solicitado parao beneficio do Programa "Fome Zero".
Prossegue por citar oficios recebidos: de n° oficio n°105/03 do Ministério Público, informando que n�o e 
atribuição do Orgão a fiscalização do Pleito dos membros Conselheiros Municipais de Assistências, oficio 
n°020/03-DRADS, com o anexo exemplar do LOAS; inclusive será solicitado mais quantidades para uso 
deste Conselho. Oficio n°08/03 do CONSEAS, solicitando que os Conselhos Municipais, inicie a discussåodas Conferências Municipais, com o tema: Quais os Avanços e Desafios; Circular n°01/03-SESC 
comunicando sobre o Encontro Comemorativo aos 40 anos do Trabalho Social com ldosos, a realizar-se no 
SESC-Bertioga de 02 a 08/09/03, recebido também convite DEINTER SANTOs-P.M., para o 1°Encontro Regional da Mulher Policial; oficio MAP/DGFNAS/CGOF n°023/03, comunicando a transferência do 
recurso para o Fundo Municipal de Assistência Social de Mongaguá/SP do beneficio do Projeto AgenteJovem, oficio n°048/03, da Caixa Econômica Federal, solicitando a relação das Entidades do Municipopara beneficio do programa "Fome Zero", conforme citado já foi providenciado; Convite Prefeitura ae 
Santos, para o 1° Encontro Metropolitano de Mulheres em Santos. Esclarece o Sr. Presidente que Educadora Sra Simone do Projeto Sentinela de Mongaguá, participou deste encontro, porem hoje 

não 
estando presente para trazer as informações. Neste momento pede a palavra o Sr. Wolmar que esclarece relação ao publico que a Associação São João Batista vem atendendo, que também é aux1liada p Entidade Centro Comunitário, e já tomou providências por serem cortadas do beneficio, pois estao 
a oportunidade de outras pessoas, também necessitadas. Prossegue o Sr. Presidente que sugere a rea de evento em homenagem as Mulheres do Município, talvez para data de 09/05/03, na sede do 

Centro 
Cultural, com a proposta de exposições, palestra da impbrtância do papel da mulher na sociedade, vi domésticae outras atividades. Outro convite recebido do Municíipio de Guarujá, referente ao o 

ncia 

esso 

Estadual dos Municípios a realizar-sede 07 à 12/04, inclusive com a participação do Projeto Recriar u 
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de Mongaguá, e na data de 10/04/03, estarão presentes Ministros, se possível os 

entro Comunitário de 

Cu 

Cen interessados deverão agilizar suas inscrições. Lembra também que está com intenção de retornarme ha antes disso irá realizar no Municipio mais uma vez a Ação e Cidadania e realizar as Conferências Municipais. Coloca também, que foi indicado para representar o Município na CâmaraC ea da Assistência SocialCONDESP, que abrange a problemática da situação do migrante e a cão de rua. Pede a palavra o Sr.Otávio Marcius Goulardins, que lembra os membros da Comissão de Pealizacão, de dar continuidade das ViSitas ås Entidades. Coloca o Sr. Presidente que o referido assunto foi hem lembrado, pois devendo ver uma data. Em seguida foi sugerido a data de 01/04/03. Pede a palavra o Se Wolmar de Souza, que agradece ao Fórum pela ajuda das cestas básicas recebidas em benmeficio a Aeeociacão São João Batista, coloca ainda, que o Grupo da 3° Idade desta Associação, está participando de 
Togos Regionais; fora do Municipio e que acontecerá no nosso Município também. Com a palavra o Sr. 
Miton J. Belli, que comenta a Moção de Repúdio; recebida do Presidente da Câmara de Mongaguá, 
explicando o motivo e gostaria que o S. Presidente da Câmara, justificasse por esta atitudes. Não tendo
outros assuntos e ninguémmais fez uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e será 
lavrada a Ata; que após lida vai assinada por todos os presentes, conforme abaixo.Nada mais. Mongaguá, 
25 de março de 2003.
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