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ATA DA SETUAGESIMA (70) REUNÃO ORDINÁRIA Do cONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÉNCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ -CMAS. 

Ao primciro(1) dia do mès de junhode dois mil e cinco (2005), ás dez horas e quarenta e cinco minutos
(10:45), nesta Cidade, na sede cedida pclo Centro Comunitário de Mongaguá, sito à Av. Marina, 63 - Itapoan, 
Mongaguá. SP; realizou-se a Setuagésima Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Mongaguá-CMAS, Presidida pelo Sr. Arnaldo Candido da Silva e auxiliado por: Izerte da Cruz e Ana Paula 
Matos (secretárias Casa dos Conselhos). Com a presença dos membros: Sra. Eliana Cristina Hase 
Gracioso(Depros), Cicera Odenirde Freitas (Dep. de Educação), Raimundo Augusto da Silva (Associação
Nova Esperança), Sérgio Eloy Monteiro Varanda e Edna Pulido Varanda (ABGE Recanto Maria de 
Nazaré), Mônica Auada Treial Manzoli (CAMP), Elvira Cid Reggiani (Alvorada Sublime), Rose Neide M. de 
Mendonça e Paulo Fenner (CRE2) e outros convidados: Sr. José Manoel da Silva( Assoc. Com. Radio Aratú 
), Sr. Ailton de Abreu e Sra. Neusa de Almeida Abreu ( Casa Rec. Shaloon), Sra. Ornilda V. da Silva e 
Luciane Maria Freitas ( Assoc. Atlântica Futibol Clube), conforme lista de presença assinadas que faz parte 
integrante desta Ata. Teve início a reunião com a palavra o Sr Arnaldo Candido da Silva, que agradece a 
presença de todos e justifica a ausência do membro Sr. Cleber Vassalo(Segurança). Logo em seguida, 
solicita a leitura da ata anterior. Após coloca em discussão e aprovação. Não havendo restrições foi assim 
aprovada pelos presentes. Esclarece ainda, confome citado em ata anterior, continua mantendo a posição do 
seu afastamento da Executiva deste Conselho e, diante do Vice Sr. Otávio Marcius Goulardins, ao assumir a 
Presidência, os demais cargos sofreria alteração, porem o 1° Secretario Sr. Raimundo não aceitando este 
remanejamento, segundo ele não esando ainda seguro do cargo. Diante disso se dispõe em dirigir os 
trabalhos como membro Conselheiro - Presidente interino, até constituir a nova Executiva. Outro asSunto,
também citado em ata anterior, sugerindo que este Conselho providencie junto ao Executivo a agilização da 

formação de nova constituição do Conselho do PPD. Prossegue por citar a pauta do dia: 1) Oficios 
Recebidos; 2) Formação das Câmaras Temáticas(Comissões) 3)-Realização da IV Conferência

Municipal; 4)- Assuntos diversos. Passa a citar os Oficios Recebidos: Of+cio s/n. da Entidade Irmandade 
Umbandista Caboclo 7 Montanhas, comunicando novo endereço; Comunicado s/n da Associação Comunitária 
Radio Aratú, com anexos cópias de alguns documentos faltantes em seu prontuário e comunica que ja 

providenciou algumas adequações na sede. Em seguida, passa a citar as realizações do mês que foram 

02(duas) reuniões - Fóruns de discussões com Entidades e Instituições para discussão da NOB 
conforme atas lavradas, estando à disposição dos membros para leitura. Inclusive houve algumas proposta, e 

sugere cópias aos membros. Após, cita que já recebido do Executivo a Alteração da Lei que institui este 

Conselho de n°2093 de 16/05/2005, devendo ser produzidas cópias para os membros(titulares) para ciência.

Argumentou ainda, a necessidade da formação das Comissões ou Câmaras Temáticas, esclarecendo desta a 

necessidade devido aos trâmites da realização da IV Conferência Municipal de Assistência Social, conforme
documento recebido do CONSEAS, com prazo de até 30 de julho para esta realização. Neste momento sugere 

a Sra. Rose Neide a Formação da Comissão Transitória da Executiva, deixando as demais Comissões para 

outro momento, visto da necessidade de algumas correções no Regimento Interno, pois existe artigos omissos 

em relação a renuncias de cargos e cargos opostos da executiva entre a sociedade civil e Governo. Neste 

momento pede a palavra a Sra. Izerte, que esta é uma sugestãoe não cita em leis esta determinação, quanto ao 

cargo deve seguir a hierarquia. Prossegue a Sra. Rose, sugerindo a formação apenas da Comissão Transitória

da Executiva, deixando as demais Câmaras Temáticas(Comissões), para outro momento. Cita tambémo Sr. 

Arnaldo mais comprometimento dos Conselheiros, dividindo tarefas, pois esta falha vem sobrecarregando a 

Secretaria Executiva( Casa dos Conselhos). Inclusive vendo a possibilidade. Sugere ainda a Sra. Rose Neide

mudança de horário das reuniões para a possibilidade de melhorar as presenças, e passar a cobrar mais as 

freqüências. Em seguida, com a palavra o Sr. Raimundo que também sugere que a Executiva sejam pessoas 

de disponibilidades, dando oportunidade às Entidades Não Governamentais . Neste momento a sra. Rose 

questiona que não é o tempo, mas as responsabilidades de cada um. Prossegue com a palavra o Sr. Arnaldo 

que solicita dos presentes manifestação de participar da Comissao Transitória da Executiva. Neste momento
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Substituição a Dra. Iracema - em caso da sua ausência), Rose Neide M.Magalhäcs, Elvira Cis 

convidada técnica Sra. Jucimara Dias A Rodrigues. 
Ficando já marcada a data de 08/06, no horáriodas o 

horas, na sede da Casa dos Conselhos, a primeira reunião. Em scguida, toi sugerido pela Sra. Izerte 
Se prontifica os Srs.: Raimundo Augusto da Silva, Sergio Eloy Varanda, Eliana Cristina Hase 
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Graciosa

Reggiane. 
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Tematicas, ficard para outra ocasião e quanto ao evento que se aproxima Conterëncia) fica a Comisea

Transitória responsável pelos trâmites. Prossegue o Sr. Arnaldo citando a Campanha realizada do Funde 

Social da Solidariedade. Em seguida, foi sugerido pelo Sr. Paulo Fenner, divulgação das inscrições d 

Programa Ação Jovem. Esclarece o Sr. Arnaldo que este tipo de divulgação náo cabe, pois poderia ocortera 

evasão escolar para se obter este beneficio. N�o tendo outros assuntos, solicita dos presentes uso da palavra

para esclarecimentos e suas colocações. Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra foi dado 

encerada a reunião, e manda lavrar ata, que após lida e aprovada. Nada maiS.Mongaguá, 01 de junho de 

2005. 

Virtude da realização da conferência e também da Fiscalização, reafirma aos presente que as demais Câmar 
ISsão 

AEXECUTIVA 

Assinaturas Presidente interino:-ARNALDO CANDIDO DA SILVA_

Vice-Presidente: 
OTAVIO MARCIUSGOULARDINS

1 Secretaria: -RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA_

2 Secretária: 
-ROSE NEIDE M. DE MENDONÇA_ 

SECRETARIA: Casa dos Conselhos:-
Izerte da Cruz:

Ana Paula da Silva Matos: 

MEMBROS -presentes descritos em relação anexa de presença, fazz parte integrante desta ata. 


