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ICIPAL DE ASSISTËNC
ATA DA SEXAG�SIMA (60) REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE AG 

sOCIAL DE MONGAGUÁ-CMAS. INCN 

nesta 
Ao primeiro (1°) dia do mès de Abnil de dois mil e quatro (2004), às dez horas e quarenta minutos (to. (10 40) 

AS 

Cidade, na sede provisóna deste Conselho, sito à Av. Marina, 74/63- Itapoan, Mongaguá Sp Teaky 
Presidida preseny 

pelo Vice-Presidente Otávio Marcius Goulardins e secretariado por Marluce Luzia Gonçalves. Com a r 
membros Conselheiros: Sra. Rita Carmina Gonçalves ( Rotary Club), Sra. Mônica Manzoli ( Camp), Sraa doy 
Souza Magalhães (Conseg), Ana Borges Pereira Rodrigues ( Centro Comunitánio) ,Sra. Mania aparecia rete 
Regis ( Assist. Social/CCM) , Sra. lvete Magalh�es de Souza ( Assoc. São João Batista ), Sra.lzerte da Cen 
Glaucia Karine Martins ( Secretárias) e Convidados Renate Judith Schneider ( Associartes), Sr. Wolmar eSn 
(Assoc. São João Batista ). Teve inicio a reunião com a palavra o Senhor Vice-Presidente Otavio Marcius G 
que agradece a presença dos membros presentes e justifica a ausência do Presidente Sr. Armaldo Candido d 
devido a outros compromissos. Em seguida, faz a leitura da ata anterior. Após a leitura, pös em discussão e anr 

Sexagésima (60) Reunião Ordinánia do Conselho Municipal de Assistência Social de Mongaguá-CMA 

Não havendo restrições foi aprovada por todos os membros presentes. Prossegue o Sr. Vice Presidente por col 

eniados pauta do dia 19) Discussão e aprovação dos Relatónios dos Planos dos Programas e Projetos Sociais 
solicita da 

Convenine
Sra Mana 

referente o mes de Março/04. 2) Oficios enviados e recebidos. 3)- Assuntos Gerais. Em seguid 

Aparecida. para as colocações dos Relatórios mensais dos Planos de Trabalhos dos Projetos Sociais, conveniados co 
o EstadoUmiäo, proponente Prefeitura e executora Centro Comunitáriode Mongaguá. Com a palavra a Sra. Mari 
Aparecada que esclarece os Relatónos, mensalmente é enviado à DRADS 
aumento de verba. Nos Programas existe também supervisão técnica , discussão de caso, buscando altermativas nan 
methorias e qualidade de atendimento, cita também as dificuldades de executar os Programas devido o baixo valor des 
verbas. Após, pôs em discussão e aprovação. Não havendo restrições foi aprovado por todos os presentes. Em seguida 
prossegue o Sr. Vice-Presidente por colocar os oficios enviados e recebidos: Recebido Carta aos Prefetos
cONSEAS Informe FOME ZERO" , para cração do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Nste 
momento questiona a Sra. Renate, que já foi formado este Conselho, através de um gnpo com representantes de 
Entidades Sociais, que vemse reanindo quasë todas as semanas, sobre lderança do Sr. Rogério,juntamente com as 
Sras Cleide e Jacira (Associagão N. Sra. de Fátimae Adjacências e Associação da na Amazonas e Adjacencias), om 
apoio do Vereador Sr. "Paulinho", tendo conhecimento que este Projeto já está na Câmara Municipal para ser 
aprovado. Este Conselho foi formado após o Executivo perder o prazo ou não aceitação da criação deste Consetho
Afirma ainda, que n�o tem conhecimento de como iniciou, pois s após participar da reunião é que veio a ter este 
conhecimento que está transmitindo. Com a palavra a Sra. lzerte, esclarece que o Executivo recebeu a Carta do 
CONSEAS e após encaminhou para o DEPROS., que solicitou Conselho Municipal de Assistência Social, para 

providências de discussão e Formação da Comissão Onganizadora de Propostas da Criação. Sendo necessário convite

a Sociedade Civi, através das Entidades Sociais e Poder Público,para organizar um fönum de debates, após envirao 
Executivo e Câmara o Projeto. Informa sinda que desconhece diante do documento recebido este prazo, segundo a 
colocação da Sra. Renate. Neste momento sugere o Sr. Vice Presidente que busque, junto ao Execativo se houe 
outros documentos recebidos anteriormente. E diante desta formação em execução, não sabendo informar e que, ndo 

tem prazo especificado. E sugere propor ao Presidente Sr. Arnaldo, a realização de uma Reunião Extraordinána com 
todas Entidades, inclusive com Sr. Rogrio, Sra. Cleide e Sra. Jacira, para tais esclarecimentos. Recebido Coa 
do CONSEG- para Reunião , na data de 30/03/04; Recebido Folders Assoc. dos Neuróticos Anonimos, com 
marcada para inicio em 07/04, na Assoc. São João Batista, Recebido da Câmara dos Deputados Intome s 
Alcoolismo & Violência; Oficio n° 15/04 DRADS - informando que o evento para eleger os candidatos ao r 

Estadual (Renovação de 1/3 de membros do CONSEAS) ,será na Câmara Municipal de Itanhaém, na data 
18/03/04, e esteve presente a Sra. Edeli Ligori Candidata da Entidade Lar dos Idosos Caminho de Lt 
representando nosso Municipio, sendo a única inscrita a este Pleito. ; Oficio n° 03/MMJ/04 
informando que as estatisticas de atendimento à Mulher , deve ser solicitada diretamente à Defesa da Mulher, P 
Fóorum não dispõe da informação; Recebido da Câmara Municipal de Peruibe - Convite do Vereador ZECA , PA 
Entidades Sociais do Municipio participarem do Curso sobre Elaboração de Projetos Sociais e Capacitao 
Recursos, até o momento ninguém se manifestou da participação, pois , todas Entidades foram avisadas verbalni 

para possibilidade de conseguir um 

Fónum Mongagua- 

o de 

ente,



Conselho Municipal da Assistência Social de Mongagua
Avenida Marina, 74 Centro

Contatos (13) 3507-1074 Mongaguá CEP 11.730-000 
coMA.S.

coloca também que, o CMAS está vendo a possibilidade de trazer a Palestra ao Municipio- atravésofcio n° 19/04 SPM/PR Sec. Especial de Politicas para as Mulheres informando que foramneriodos de realização das Plenárias Municipais, esclarccemos que, para nosso Municipio não tem dentro do 1° prazo reccbido , inclusive já consta na Ata em folhas avulsas, e já enviado 

ao prazo e coloca 

tn DRADS

mpliados 

gde, porem foi realizada 

idada discutidas na Plenária do Dia Internacional da Mulher, anexo Parecer n 04/04 através do8 nossos OficiosspTOn 18/04-(a-h) - ao Depto. Saude /Depto. Educação / Fórum/ Minist. Público/ DDM/ 1° Dist. PM/2 

pAlCivil / Depto. Vigiläncia Sanitaria, anexo cópia do Parecer 04/04 ref. Fórum de Discussão de Políiticas 

Ministra-Secretanie 

DISMulheres e Homenagens, realizado dna data de 08/03/04; Oficio n 19/04 (a-c) -Com-Mulher-Santos 
ptrRSecretaria Especial de Politicas para Mulheres Presidência da República/ Prefeito, com anexo cópia do 
Parecer 04/04. 

udroa5sunto, é referente ao Kelatono Anual das Deliberações/2003 que está a disposição de todos , e vendo a 
Fónum de Discussão de Politicas para as Mulheres e Homenagens , realizado na data de 08/03/04. 

sbilidade junto ao Depto. de lmprensa, da publicação, devido a ser extenso, citando somente as reuniões e eventos

aizados. Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez o uso da palavra o Sr. Vice-Presidente agradece a 
Tnca de todos e solicita que a ata seja lavrada, após será lida e aprovada por todos os presentes, que abaixo 
presença 

ssinam. Nada mais.Mongaguá, 01 de Abril de 2004. 
aSsin

Assinaturas. 
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Sra. Rita Camina Gonçalves 

Ana Borges Pereira Rodrigues nsalkedai�e 
Ivete Magalhães de Souza

Sra. Izerte da Cruz 

Sra. Glaucia Karine Martins woufn

Convidados especiais: 
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