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ATA DA SETUAGÉSIMA PRIMEIRA (719 REUN�o ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA -CMAS. 

Ao primeiro (1) dia do mês de julho de dois mil e cinco (2005), às dez horas e trnta Cinco minutos (10:35) nee 

Cidade, na sede cedida pelo Centro Comunitário de Mongaguá, sito à Av. Marina, 63 - Itapoan, Mongaguá.SP, realiz

Se a Setuagésima Primeira Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Mongaguá-CMAG 

Presidida pelo 1° Secretário Sr. Raimundo Augusto da Silva, auxiliando: Izerte da Cruz e Ana Paula Matos(secret

-Casa dos Conselhos). Com a presença dos membros: Dra. Iracema Ribeiro e Sra. Elhana Cristina Hase Gracioe 

(Depros), Sérgio Eloy Monteiro Varanda e Edna Pulido Varanda (ABGE - Recanto Maria de Nazaré), Sra. Rose Neid 

M. de Mendonça e Paulo Fenner (CRE2), e outros convidados: Sra. Liliane T. Barbosa (limandade Umb. Cabocla 7 

Montanhas), Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança) Sr. José Manoel da Silva (Mov. Comunitário Radio Arat 
), conforme lista de presença assinadas que faz parte integrante desta Ata. Teve nicio a reuniao com a palavra o Sr 

Raimundo, que justifica a leitura da ata anterior ao final desta reunião e justifica a ausència do membro Sr. Cleher 

Vassalo(Segurança) e do Presidente Sr. Arnaldo Candido da Silva e Vice Presidente Sr. Otávio Marcius Goulardins 
devido a compromissos. Prossegue por citar a pauta do dia: 1) ficios Envíados e Kecebidos, 2)-Realização da IV 
Conferência Municipal, 3)- Discussão do Regimento Interno; 4)- Assuntos divers0s. Passa a citar os Oficios

Recebidos: Convite do Aprimorar dos Sistemas de Garantia de Direitos- Jornada de Capactação em Orgamento
Municipal e Fundo da Infância, outro convite é da Teleconferência a realizar-se na. data de 20/06, Circular 002/05. 

convidando para Fórum de discussão Fundo de Combate a Erradicação da Pobreza, recebido oficiO sem n°, Casa de 

Recuperaão EFATÁ, solicitando apoio deste Conselho junto ao Executivo, para realização de evento público. 
Esclarece que o referido foi encaminhado ao Executivo e após recebido foi esclarecido que não compete a este 
Conselho ao que foi solicitado. Outro oficio recebido n° 040/05- da COMMULHER/Santos, com anexo as propostas 
discutidas do Encontro Metropolitano de Mulheres. Inclusive foi recebido oficio de n°084/05- da DEPROS,
solicitando indicação de 05 (cinco) entidades inscritas neste Conselho para fazer parte do Conselho (ou Comissão) da 
Mulher. Segundo consta é que esta solicitação já foi providenciada pelo DEPROS, pois diante do recebimento já de 
indicações da representante Casa de Caridade Alvorada Sublime (Oficio 001/05). E anda está em andamento a 
formação do Conselho da Igualdade Racial, tendo também a necessidade de convidar algumas representações que tem 
afeição por este assunto. Sendo sugerido representantes dos Indígenas e a comunidade representada por Organizações 
constituidas. Enviado também "Termo de Agradecimento ao Sr. Marcos Pérsio, referente a doação de diversos itens e 
o Conselho, providenciou_o encaminhamento desta doação junto ao Fundo Social. Prossegue a reunião, por citar os 
trabalhos executados pela Comissão Especial Transitória da Executiva, e passa a citar esta pauta, citando os trabalhos da 
Comissão referente à discussão da Minuta do Regimento Internó. Esclarece também que foram elaboradas atas, 
referentes a estas reuniðes, estando a disposição dos presentes para leitura individual. Cita ainda que diante da falta de 
Quorum, a impossibilidade da plenána discutir e aprovar. Pede a palavra a Sra. Rose Neide, que sugere estar
encaminhando cópia da atual lei vigente (2093/05), juntamente com a copia da Minuta de alteração do Reg1mento Interno, assim os membros poderão ter conhecimento das alterações e sugerir novas se necessário. Diante da necessidade desta aprovação, tem observado a falta de participação dos membros. Sugere marcar uma reuniãoExtraordinária para esta discussão, Neste momento, cita o Sr. Sergio Eloy, que o Conselho deve procurar tomarconhecimento para saber os motivos que leva os membros em não participar e sugere a elaboração de um questionariopara os Conselheiros, pois está havendo muitas faltas e ao seu ver a maioria talvez não tem se apropriado da importância da sua atuação. E sugere a elaboração de um questionário, para que neste o Conselho passa a conhece-losmelhor suas dificuldades. Após discussão ficando assim aprovado a Extraordinária para a data de 13/07/05, no horan0das 9:00 horas, neste local. E também com a participação do Conselho de Direitos, visto que a maiona aos representantes, também faz parte deste. Disponibilizando para elaborar o referido questionário: Sr. Sergio Eloy, Dra. Iracema Ribeiro e Sra. Eliana Cristina, Sr. Raimundo Augusto, e Rose Neide, ficando a data de 06/07/05, às 9:00 horasna sede dos Conselhos. Prossegue a reunião ocom a palavra o Sr. Secretário (Raimundo), que solicita dos presentesuso da palavra para seus esclarecimentos e colocações. Pede a palavTa o Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral) que ila 

a necessidade deste Conselho, tomar conhecimento e providencias em relação aos postos de saúde (pnncipalmentcN.Sra de Fátima). Que não está tendo médicos pediatras e também vem notando que existem familias vive 
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situação grave de pobreza e não possuem Cadastro Unico. Neste momento, o Sr. Sergio Eloy, cita também, denúncia

que vem observando pessoas com vesmentas de branco nas feiras livres dos bairros (principalmente em Agenor de 

Campos), que se oferece para medir pressão dos idosos, ao final cobra uma taxa. Outro fato, que acha necessidade do 
social e interver no que for, é a fiscalização do comercio tomar conhecimento dos compradores de ferro velho, segundo
foi lhe comentado (por um catador), que estes compradores vem lesando os vendedores no peso e não tendo como 
reclamar, pois desconhecem de quem é a responsabilidade. Após discuss�o, foi sugerido solicitar junto ao Conselho da 
Saúde as denuncias referente a saúde, quanto às familias de baixa renda citadas procurar o Depros. (Cadastro) e 
referente aos compradores de ferTO velho, foi sugerido orientá-los na realização de assembléia com estes catadores, para 
possível formação de uma cooperativa. Em seguida com a palavra a Sra. Rose Neide, que cita os encontros que vem 

acontecendo do *Aprimorar.." e o último ocorrido foi na Cidade de Cubatão com os temas Família e o LOAS, passa
citar algumas discussões neste encontro. Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra, passa a fazer a leitura da 
ata anterior. Após solicita dos presentes, manifestação do conteúdo. Não havendo restrições foi assim aprovada a ata 
anterior. Solicita a também a elaboração desta ata que será lida e aprovada em reunião Ordinária seguinte. Nada 
mais.Mongaguá, 01 de julho de 2005.
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