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ATA DA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA (S1) REUNIÄO ORDINARIA DO CONSELA 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ-CMAS. ELHO 

e cime 
Aos vinte sete (27) dias do mès de maio de dois mil e très (2003), às dez horas e quarenta e s 

mmutos (1045), nesta Cidade, na sede provisória deste Conselho, sito à Av. Mar1na, 74/63- an 

Mongaguá SP. Realiz0u-se a Qümquagésima Primeira (51") Reunião Ordinária do Conselho Mumicio 
Assistencia Social de Mongaguá-CMAS. Presidida pelo Vice-Presidente Sr. Otávio Marcius Goulardi
secretarnado por Martuce Luzia Gonçalves. Com a presença dos membros Conselheiros: Sra. lvete Magal 

es 
de Souza (Assoc. S.J. Batista), Sr. Milton Jerônimo Belli (CAMP) Sra. Eliana Crist1na Hase Gracios
Depros), Sra Marcia Tavares Rodrigues(Assoc. Nova esperaça) Sra. Ignes . Rombesso e Sr. J 

RombessoAssoc. Grupo Esperança) Sr. Jos� Ricardo Oliveira Janeiro( Apae), Sr. Nelson Alves Janee 
Assoc. Luz e Caridade) Sra Rita Carmina Gonçalves( Rotary Clube de Mongaguá, Sra. lzerte da C 
Adelia Cristiane da Silva(Assistentes Secretárias-convidadas). Teve inicio a reunião com a palavra o Senhr 
Vice-Presidente, que agradece a presença dos membros, justifica a ausência dos membros Sra Lúcia Hele 

D'Avila Prócida e Sr. Presidente-Armaldo Candido da Silva, devido a outros compromissos. Em seguida, fza 
eura da ata anterior. Após a eitura, pôs em discussão e aprovação. Não havendo restnções foi aprovada n 
todos, porém com ressalva que não constou a presença do membro Sr. Nelson Alves Janeiro(Assoc. Luz7e 
Caridade). Prossegue o Sr. Otávio Marcius por colocar a pauta do dia: 1)- Oficios enviados e recebidos, 2 
Discussão e Aprovação do Relatório Anual/2002 Programa Sentinela e sua continuidade, 3) Discussão e 
Aprovação dos Programas e Projetos da proponente Prefeiura e Executora Centro Comunitánno de Mongaguá 

4 Realização da Il Conferência Municipal da Assistência Social/2003, 5)- Assuntos Gerais. Em seguida
coloca oficios recebidos: 034/03 da DRADS, sohcitando renovação do Cadastro da Entidade Centro
Comunitano. Neste momento pede a palavra a Sra. Eliana, que esclarece a necessidade do envio de varios
documentos soficitados para renovação de Inscriçãoeo envio de todos os Projetos e Programas da Executora 
Centro Comunitário. E, sugere para que todas as Entidades do Municipio, também que queiram inscrever 
junto a esta Secretaria/DRADS. Prossegue a Sra. Eliana, por colocar a necessidade de Aprovação dos 
Programas e Projetos da Proponente/Prefeitura e a Executora Centro Comunitário de Mongaguá-CCM, para o 
ano vigente. Ressatando a signiicância dos programas: Sentinela e Agente Jovem que também devem ter Sua 

continuidade e inchusive, junto a Esfera Federal. Iniciando pela leitura sucinta de todos os Projetose
Programas, no segmento: Criança e Adolescente: Sentinela, Agente Jovem, Creches, Abrigo, Recriar, Espaço
Amigo, Capacitação Profissional e para implantar. Erradicação do Trabalho Infantil, Segmento Famila 

Renda Cidad�, Cidadão do Lixão e Cusos 

Profissionalizantes(Culinária, Cabelereiro, Manicure/Pedicure, Computação, Datilografia).Segmento ldoso
Conviver, e Segmentos Especiais: Apoio ao PPD e sua Famiha e ao CEDEF(Centro do Deficiente Fisico) 
Segmentos Comunitários: Resgate a Cidadania, Jardinagem, Cultivo Comunitário. Em seguida, fez também a 
leitura do Relatório dos Projetos realizados em 2002 da Executora, além dos eventos: Festa Junmas 
Campanha do Agasalho, Ação e Cidadania e Ação Social. Após a explanação e esclarecimentos foi colocado
em discussão e aprovação. Não havendo restrições foi aprovado por unanimidade. Esclarece também,B 
dificuldades de obter dados em estatística, pois os Orgãos não respondem a contento, principalmente no qu 

tange as crianças em situação de rua e o trabalho infatib Segundo informações recebidas do Conselho 
Tutelar não constaram esta situação, porém sabemos que existem. Quanto ao Programa Agente Joven
encerou a execução do primeiro grupo e já estamos cadastrando adolescentes para formação do seguno

Plantão Social, Fortalecendo a famiia, 

grupo. Enviados pelo Conselho Tutelar e outros encamin mentos para inicio de triagem. Neste momento,
em pede a palavra o Sr. Nelson Alves Janeiro, que sugere que as Entidades Sociais do Municipio, se organi

para este levantamento, inclusive inchuindo dados estatístico de PPD., que também não possuímos estans 
que é seu caso(APAE). Em seguida, Sra. Eliana, coloca em discussão e aprovação, o Relatório Anua 
Programa Sentinela/2002, que passa a fazer a leitura sucinta com pausas para esclarecimentos. Apos co 
em discussão e Aprovação. Não havendo restrições foi aprovado por todos presentes. Prossegue a reuniao
a palavra o Sr. Vice-Presidente(Sr. Otávio), que coloca oficio recebido de n'102/03/Depros, com anexo cop 
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02. para nos0 comhecimento, outro oficio recebido é de n 03903-MAPS DGFNAS,

Mongaguáá CEP 11.730-000 
.M.A.S, 

to Le orincia de uma parte do recurso que estava fatando do ano 2002, ao Fundo Murmicipal de 
can a 

transferéncia de uma p 

aara o Programa Sent1nela Recebido ainda, convite fax de rf 03/03 do CMAS/Guanuja. 
incia Social pa 

dos 

Plano
Municpal nal da Assistència Social, com o Tema: "Avaliação dos 10 anos de LOAS-Avanços e 

m Conferén

esafios, que a C 

10 anos do LOAS-Avanços e Desafios, devendo ver a possibilidade de um representantescussoeS uniao. Enviado também, nosso Parecer de n°002/03-CMAS, de Aprovação da Sintese do le ssistência de Mongaguá/2003, junto a DRADS. Outro assunto é referente a realizaçäão da 

09 05 03, 
inclusive 

P nesu ros presentes para as suas colocações e ou esclarecimentos. Pede a palavra a Sra Márcia 
alavTa aos membros

Comissão de Planejamento, Organização e Coordenação do evento, reuniram-se na data foi elaborada ata em folhas soltas, diante do avanço da hora, não é possivel sua leitura,membros para que façama leitura individual. Não tendo outros assuntos, passa a 

posiçãodos 1 

palarTvares, que oca de sua partcipação no curso: Como Elaborar Projeto e Captação de Recursos, confome

Entidades. Em seguida, com a palavra a Sra. Ignes, que cita que o Grupo da zendo reunões mensais na sede de sua Entidades, porém este mês não houve avisada pela saúde se iria ou não dar prosseguimento a estas reuniões. Esclarece nte que, esta questão deverá ser levantada com o responsável do Projeto/Saude pela Sra. Ehana, sobre o projeto das Entidades participarem com seus artesões( alunos) no 

SaideHipertrtensão, vem fazen

no bairro e não foi avis 

convite
deste Conselho as En 

Senhor Vice-Presidente 

cado também pela 

evento
CO festividades Juninas. Então foi esclarecido que houve a reunião com as entidades na data de 

04/03, com a proposta
nde 4(quatro) confimaram a presença. Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra, o Sr. Vice- 

ta de estarem expondo seus artesanatos em local cedido neste evento, pas que 
Presidente deu por enceradaa reunado e mandalavrar a ata que após lida, foi aprovada por todos os membros 

presentes. Nada mais. Mongaguá, 27 de maio de 2003 
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