
MongagConselho Municipal da Assistência Social de M. 

CEP A1.7MA
Mongaguá 

Centro Avenida Marina, 74 
Contatos 2 (13)

3507-1074 

c.o.M.A.S. 

ATA DA SEXAGESIMA PRIMEIRA (61) REUNIÃO ORDINÁRIA D0 CONSPELHO MUNICIPAL 

ASSISTÉNCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ-CMAS. 

DE 

Aos três (3) diasdo més de maio de dois mil e quatro (2004), ås dez horas e quarenta cinco minutos (1045), nesta Cidad.

na sede provisónia deste Conselho, sito à Av. Marina, 74/63- Itapoan, Mongaguá SP; realizou-Se a Sexagésima Prim

(61) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de A.ssistência Social de Mongaguá-CMAS. FTesiaiaa pelo Sr. Arnalde

Candido da Silva, secretariado por Marluce Luzia Gonçalves. Com a presença dos membros Conselheiros: Sra Mônic 

Manzoli ( Camp), Sra. Varlete Souza Magalhães ( Conseg) , Ana Borges Pereira Rodrigues (Centro Comunitário). Se 

eira 

Otávio Marcius Goulardins (Dep. Juridico), Sra. Ignes F. Rombesso e Sr. João Rombesso (AsoC. UTupo Esperança), Secretárias) Se e 

Coavidados: Sra. Nancy Rodrigues (Assoc. Seicho-no-ie), e Sra. Eliana V. da Silva( Assoc. Kecanio dos Pássaros ). Teve 

inicio a reunião com a palavra o Senhor Presidente que agradece a presença dos membros presentes e Justifica a auséncia

da Sra. Lucia Helena Dávila Prócida, devido a outros compromissos. Em seguida, esclarece que a ata anterior já aprovada

e assinada. Porem ,há necessidades de dar prosseguimento na discussão de um assunto que ficou pendente para conclusão 

nesta Reunião, que será discutido no decorer da pauta. Prossegue o Sr. Presidemte por coocar a pauta do dia: 19 

Discussão e aprovação dos Relatórios dos Planos dos Programas e Projetos Sociais Conveniados, referente o més de 

Abri/04. 2) Oficios enviados e recebidos. 3)- Comissão de Fiscalização. 4)- Assuntos Gerais. Após coloca os Relatórnios 

Sra. Izerte da Cruz e Sra. Glaucia Karine Martins 

Nelson Alves Janeiro ( Assoc. Luz e Caridade), 

conveniados com o Estado/União, proponente Prefeitura e 

Executora Centro Comunitário de Mongaguá Cita de forma sucinta os Relatórios dos Projetos e Programas: "Espaço 
referente o mês de Abril ,coloca em 

mensal dos Planos de Trabalhos dos Projetos Sociais 

discussão e aprovação. Não havendo restrições foi aprovado por todos os presentes. Em seguida, coloca os oficios

enviados/recebidos: enviado oficio n° 021/04 à Com-Mulher de Santos, indicando os delegados eleitos no Fórum de 

Discussão de Politica para as Mulheres, realizada na data de 08/03/04 neste Municipio. Recebido fax Drads e anexo

Comunicado CONSEAS n°001/04, com os resultados do 8° Pleito Estadual, recebido da Fundação Itaú- Informe Educativo,

recebido e-mal da Drads, comvite para encontro do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e 

Adolescente a realizar-se na data de 18/05/04, e aproveita para estender o convite aos presentes. Prossegue por citar que em 

reumião anterior houve a proposta da formação da Comiss�o para discussão de implantação do Conselho de Segurança 

Alimentar e Nutricional, porém foi esclarecido por uma convidada, que o referido Projeto já estando em discussão na 

Câmara. Após esta informação, foi providenciado maiores esclarecimentos junto ao Executivo, e estando em mãos cópia

do Projeto de n° 08/04 de autoria do Sr. Vereador Paulo W. Flho, aprovado pela Câmara Municipal, porém vetado pelo 

Amigo, "Abrigo Infanti", "Fortalecendo a Família/Renda Cidada" e "Idoso", 

Executivo. Esclarecendo que este veto deu-se por não estar ligado às discussões junto ao CMAS., e Departamento 
esta Diretora Regional de Assistência Social, existe

Municipal da Promoção Social. Segundo informações da 

necessidade. E, ainda na data de 13/04/04 , 
esteve presente no Municipio de Bertioga, representando o Executivo e CMAS 

conforme convite recebido através de oficio n° 166/04, onde ocorreu Encotro dos CMAS para apresentação do Relatório 

da II Conferencia Nacional de Segurança Alimentar, após providenciou Relatório deste encontro que encaminhou junmto ao 

Executivo. Neste momento pede a palavra o Sr. Ubiratan Guerreiro que houve uma reunião com as Entidades e toi 

elaboradoo referido Projeto, que foi para Cämara e aprovado, mas vetado pelo Executivo, em seguida o Projeto voltou a 

Camara e segundo informações o veto foi quebrado. Cita também que na data de 05/05/04, haverá uma reunião oma 
presença da Sra Diretora Regional de Assistência Social (Almerinda Lopes Medeiros). Esclarece o Sr. Armaldo que de 
Projeto não foi constituido legalmente, pois é um procedimento que deve ser do próprio Executivo, através de u 
movimento da rede social governamental e não governamental. Sendo que o Departamento e este Conselho n�o tor 

convidados para participar deste ato, dando assim conotação partidária politica. Inclusive tendo em seu poder documento>
referente a este assunto, estando à disposição para as consultas. Prossegue a reunião por citar que houve uma denúncia a se 

uma Senhora mantendo 04 (quatro) ldosos em sa 

residência e não é uma Instituição, e que vem tendo dificuldades financeiras e constantemente solicita auxilios m 
diversasEntidades Sociais , e ainda usando da aposentadoria de um dos Idosos. Inclusive esta denúncia também já chegou
ao Depros,por um dessesldosos . Neste momento, confirma a denúncia o Sr. Ubiratam que também foi procurado por 

averiguada pela Comissão de Fiscalização da existncia de 

esta Senhora, e estando auxiliando com alimentação, uma das últimas vezes em que atendeu, esta fez outras ex 
acias 

como se fosse obrigado a atendê-la. Deixando então de auxiliar. Aproveita desta oportunidade para expor a necessa
de 

averiguar tambem Entidades que atendem Idosos em regime de abrigo, pois já soube de denúncias de mau 
tratos.
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também 

o Sr. 
Ne 

Inchusive 

Arnaldo que tem conhecimento destas denúncias, mas já foram averiguadas e não constatadas. 
cearece Nelson que conhece a situação de cada Entidade de atendimento dos idosos e sabe das dificuldades 

Es 

axiliando no que pode e acompanhando todos seus problemas. Aproveita para citar que foi reeleito como 
Anae. e está com o Projeto da construção da sede, sugere que todos colabore com doações. Prossegue o Sr. 

a Comissão de Fiscalização, dar contiuidade com as visitas junto ás Entidades, para assim
orar nova agenda. Devendo os técnicos serem oficializados. Outro assunto, é referente o início 
de realização do Executivo, em que as Entidades Sociais tem espaço detenminado para 

previsto reunião com estas e Executivo para tais discussões. Lembra também que todas as 

sociais, deverão estar em dia com a documentação junto ao CMAS., e executando trabalhos socíais. E solicitar 

Bidades o andamento do Projeto Feira de quem Faz, que foi encaminhado e até o momento não houve resposta. Näo 

00do utros assuntos, passa a palavra aos presetes para suas colocações. Neste momento pede a palavra o Sr. Ubiratam

icita como está o Cadastramento das Familias do Bolsa Familia e como é feito e também se há possibilidade de 

q it uma relação destas jà cadastradas. Sugere uma relação do Setor Social, para estar confrontando com os 

dmentos que as Entidades executam. Neste momento esclarece o Sr. Arnaldo que as Familias do Cadastro Unico são 

Cs através do site ligado å Caixa Ec. Federal, não sabendo informar ao certo o total, porém nada impede que acesse o 

enaraesta informação. Pede a palavTa o Sr. Nelson A Janeiro, que diante da solicitação da relação de atendimentos 

realizados pelo Depros., por ser numeroso , 
ê viável a Entidades fornecer a sua relação de atendimento ao Depros para que 

este realize averiguação de duplicidade de atendimentos. Assim como sua Entidade e outras tem feito e vem sendo 

constatados diversas fàmiias auxifiadas por mais de uma ONG., após esta certificação, foram excluídas e atendida apenas 

Dor uma Entidade. Em seguida, com a palavra a Sra. Varlete, que cita maior dedicação do Executivo no atendimento ao 

Idoso, dando mais apoio nas Instituições deste segmento e o cumprimento do Estatuto. Coloca o Sr. Arnaldo que este 

Cita 

Presidente 

por citar junto

iniciadasea elabor
des festividades juninas 

participciparem. 
Inclusive, está pr 

tidades

nceraras 

havendo

assunto será levado ao conhecimento do Cons ho Municipal do Idoso. Inchusive, prossegue a Sra Varlete por sugeir

necessidade da formação da Comissão para dar prosseguimento à Campanha do RG. Neste momento se dispõe a 

participar desta Comissão os Senhores : Sr. Arnaldo Candido da Silva , 
Sr.Ubiratan Guerreiro Sr. Otávio Marcius

Goulardins e Sra. Varlete Souza Magalhäes, com execução através do CMDCA e parceria da Delpol/ Segurança, Depros e 

Prefeitura. Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez o uso da palavra o Sr. Presidente agradece a presença de 

todos e solicita que a ata seja lavrada, após será lida e aprovada por todos os presentes, que abaixo assinam. Nada 

mais.Mongaguá, 03 de maio de 2004.

Assinaturas. 

Amaldo Candido da Silva
Mônica Manzoli 

Varlete Souza Magalh�es 
Ignes F. Rombesso

Nelson Alves Janeiro
João Rombesso

Ana Borges Pereira Rodrigues Amalhednigus 
Otávio M. Goulardin 

Sra. Marluce Luáa Gonçalves 
Sra. Izerte da Cruz 

Sra. Glaucia Karine Martins
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