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ATA DA QUINQUAGÉSIMA (50) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSEI
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ-CMAS. CONSELHo

Aos vinte nove (29) dias do mês de abril de dois mil e três (2003), às dez horas
minutos (10:30), nesta Cidade, na sede provisória deste Conselho, sito à Av. Marina, 74/63- Itan 
Mongaguá SP. Realizou-se a Quinquagésima (50") Reunião Ordinária do Conselho Municipal 

por 

trinta 

Assistencia Social de MongaguáCMAS. Presidida por Arnaldo Candido da Silva e secretariado 
Marluce Luzia Gonçalves. Com a presença dos membros Conselheiros: Sra. Ivete Magalhaes de S 
(Assoc. S.J. Batista); Sr. Milton Jerônimo Beili (CAMP);: Varlete Souza Magalhães (Segurança), S 

Sra. Izerte da Cruz e Adélia Cristiane da Eliana Cristina Hase Gracioso( Depros), 
Silva(Assistentes/Secretárias-convidadas). Teve inícioa reunião com a palavra o Senhor Presidente. a 
agradece a presença dos membros, justifica a ausência dos membros Sra. Lúcia Helena, devido a outros 
compromissos. Em seguida, faz a leitura da ata anterior. Após a leitura, pôs em discussão e aprovação. Nao 
havendo restrições foi aprovada por todos os membros presentes. Prossegue o St. Presidente por colocar a 
pauta do dia: 1) Ofícios enviados e recebidos, 2)- Discussão e Aprovação da Síntese do Plano Municipal 
de Assistência Social/2003, 3) Discussão e Aprovação da Conferência municipal da Assistëncia 
Social/2003; 4)- Discussão do Projeto Feira das Entidades Sociais; 5)- Assuntos Gerais. Em seguida
coloca oficios enviados: 025/03 ao Executivo, solicitando confecção de carimbo para uso deste Conselho, 
de n' 026/03 convite a todas as Entidades para reunião da Proposta da implantação do Projeto Feira das 
Entidades, oficio de n°27/03- à Depros, com anexo relação de Abrigos para idosos em resposta ao 
ProcessoExecutivo de n°262/03, oficio n°028/03, ao Rotary Club, solicitando indicação de seu suplente; 

oficio n 029/03 ao Executivo, com anexo Projeto de implantação da Casa dos Conselhos, oficio recebido
de n°003/03 do Ministério da Assistência Social com anexo CD-ROM/02, com a legislação e Entidades 
cadastradas neste Ministério, caso houver mteresse está à disposição. Recebido intercâmbio de 
informações de auxilios de cesta básica da Entidade da Nova Esperança. Recebido da DRADS, convite
para participação do 47° Congresso Estadual dos Municípios, realizado de 07 a 12/04/03, e esclarecendo 
que houve a participação deste Município do Projeto "Recriar", e de sua pessoa como representante d 
Mesa de Trabalhos. Prossegue o Senhor Presidente por colocar que na data de 17/04/03, a Comissão se 
reuniu para Discussão e Implantação do Projeto proposta por este Conselho e discutiu assuntos basicos
como: proposta, objetivo, meta e local e início da elaboração da Minuta do Projeto Piloto. E tão logo a minuta elaborada, será discutida em reuníão com as Entidades e com este Conselho. Neste momento, peu a palavra o Sr. Woimar que sugere uma demonstração do Projeto já na Programação das FestividadedJuninas, podendo ver a possibilidade de ser cedido a tenda central para estas exposições das Entidades, a preparadas nesta execução e coloca em discussão. Após discussão os presentes concordam com a reterddsugestão, cabendo o Conselho comunicar as Entidades se há interesse, através de oficio e ou reuniao co as nsmas. Outra assunto, conforme já discutido em reunião realizada no mês de março, conforme orc recebido de n°008/03-CONSEAS, informando a realização da I Conferência Municipal da Assistencia Social, com o Tema: "Avaliação dos 10 anos de LOAS-Avanços e Desafios", com a data limite pau realização é até 30 de junho de 2003. E como também haverá a V-Conferência dos Direitos da Crianga do Adolescente, com a data limite até 30 de julho, que inclusive foi discutido em reuniao realizada hoj aprovada a proposta para realizar a Conferência da Criança na mesma data da III Conferénci3 Assistência Social, pois por diversos motivos não seria possivel realizar dois eventos no espa 

de 
30(trinta) dias, sugere a discussão e aprovação. Após discussão, ficando aprovado a pelos me 

bros 

Conferência na mesma datae local, porem com público diferenciado. E inclusive foi sugerido e conpdo 

as presente a sugestão do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, da realização de amoa 
Comissão de Planejamento, Organização e Coordenação do evento. Ficando assim composta.: Sr. Ate Candido da Silva, Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso, Sra. Varlete de Souza Magalhães, Sra.ataMagalhães de Souza, Sr. Nelson Alves Janeiro, e Sra. Marluce Luzia Gonçalves. E, inclusive coma 

data 

09/05/03, às 9:00 horas, neste local, para iniciar os trabalhos, juntamente com a Comissão do CMDA 
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Prossegue o Sr. 

Social/200. 003, e passa a palavra a Sra. 

to. Com a palavra a Sra. I 
gssu ecllarecimentos para as discussoes. E questiona a parte em relação as informações que necessitou 

St. Amaldo por colocar, a discussåo e aprovação da Síntese Plano Municipal de Assisténcia 
ra a Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso, técnica responsável, para expor este Eliana, que esclarece o documento e inicia pela leitura na íntegra, pausando 

e dando 
esclarecimentos para as disc 

utros Orgåãos como: F 
de ento recebido do Orgão Consefho futelar, as informaçöes não correspondem nossa realidade, pois 
doc edeparamos com meninos nas ruas chamados de flanelinhas crianças no lixão e fora da escola, e 

saformaram um número real, embora que existem projetos no Município. Outra ressafva, foi a 
n8o do etorno das informações solicitadas, dificultando e atrasando a elaboração do documento final
larece também a Sra. Eliana, que mesmo sem as informações documentadas, foram constados os 

Febem, Educação Municipal e Estadual e Conselho Tutelar, em que segundo o 

Projetos implantado ou em fase de implantação na Sintese, para poder combater estas problemáticas. Em 

ceouida, coloca em discussão e aprovação. Com a palavra o Senhor Presidente que esclarece a necessidade 

de buscar estas informaçoes por ouiros meios, mas em outra ocasíão, visto que para este documento não 

emos prazo. Após discussão, sendo aprovado por unanimidade, porém com as ressalvas em documento 

no Parecer. Prossegue o Senhor por solicitar dos membros uso da palavra para suas colocações. Com a 

palavra o Senhor Nelson, que coloca os eventos em beneficio da Apae e convida todos.Em seguida com a 
palavra o Senhor Wolmar que também faz auas colocações dos trabalhos do Grupo AAA desenvolvidos, 

através da Associaç�o São Joäão Batista. Prossegue com a palavra a Sra. Varlete, que coloca a proposta de 

uma ação conjunta entre Segurança, CMDCA e CMAS., na Campanha do RG(Registro Geral), nas 

Unidades escolares do Municipio, para regularizaç�ão de R.G.'s das crianças matriculadas na rede de 
Ensino Fundamental, pois o Secretaria da Segurança Pública, designou um lote de nymeração para estas

crianças, inclusive este numero já é usado no RG ESCOLAR, e tem observado que a maioria dos alunose 
ou pais, desconhecem que este número é essencial quando forem providenciarem o documento de RG. 
diante da importância das crianças já possuírem sua identidade própria, que vem tentando regularizar, 

mas não encontra apoio por parte do Ensino, e sugere que os Conselhos numa ação conjunta presta apoio 
E, apresentou na reunião do CMDCA, que aprovado o devido apoio. Em seguida, com a palavra aos 

presentes que concordaram com a proposta e estando a disposição no que for necessário. Não havendo 
mais nnguém que fez uso da palavra o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião e manda lavrar a ata, 

que apos lida foi aprovada por todos presentes que abaixo assinam. Nada mais. Mongaguá, 29 de abril de 

2003.
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