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ATA DA VIGESIMA TERCOIRA23)REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL D ASSISTENCIA SOCAL DE MONGAGUA-CMAS,

Aos treze(13) dias do mës de julho de dois mil e cinco(2005), às 10:35(dez horas e trinta e cinco minutos), nesta Cidade na sede oodida, deste Conselh0 Sito, a Av. Marina, 67, Centro Mongaguá.sp., realizou-se a 23(vigésima terceira) 

Reunião Extraordinarna do Conselho Municipal de Assistência Social de Mongaguá-CMAS. Presidida (interino) por Amaldo Candido da Silva e secretariado por Raimundo Augusto da Silva e auxiliado por Izerte da Cruz( Casa dos 
Conselhos), tendo a presenga dos seus membros: Dra. Iracema Ribeiro e Eliama Cristina Hase CGracioso(DEPROS), Sra 

Adevania Aparecida de Menezes( Depto. da Saúde), Sra. Cicera Odenir de Freitas (Depto. da Educaçaão), Sr. Cleber 
Barbosa Vassalo(Depto. de Segurança), Sra. Ana Borges P Rodrigues (Centro Comunitário), Sr. Sergio Eloy 
M.Varanda e Sra. Edna P Varanda( Assoc. Grupo Esperança), Sra. Eivira Cid Reggiani (Casa de Caridade Alvorada 
Sublime), Sra Ana Paula de Souza( Imand.Umb. Caboclo 7 Montanhas), Rose Neide M Mendonça e Paulo Fenner ( 
Cre2) convidada Sra. Maria Eliana Gonçalves da Cruz( C.Tutelar). Com a palavra o Sr.Presidente - interino: Amaldo. 
que cita a necessidade desta realização para discussão da pauta: 1)-Avaliação dos Questionário dos membros e 2) 

Discussão e Aprovação da Minuta de Alteração REGIMENTo INTERNO, adequando às alterações da Le( 
2093/05). Diante desta necessidade foi composta a Comissão, em reunião de n 70%, confome atas, que registrou esta 

discussão e elaboração da Minuta do Regimento Interno, mediante a alteração da Lei. O qual fará a leitura com 
acompanhamento dos presentes, através de suas cópias. Sugerindo aos presentes que faça suas anotações e ao final 

coloca em discussão. Após, solicitado dos presentes suas sugestöes e aprovação. Iniciou as discussões e sugestðes 
adequando ao texto. Em seguida foi solicitado dos presentes aprovação da referida Minuta do Regimento Interno. Nao 
havendo restrições foi aprovada pelos presentes. Ficando a proposta da Sra. Rose Neide em estar fuzendo as coepões 
e tão logo encaminhe junte a este Conselho, para que possamos encaminhar ao Executivo para os trâmitesde Decreto. 

Prossegue a reunião, com a palavra o Sr. Amaldo, que nclusive justifica sua ausência em reunião anterior, nesta 

reunião n° 71, foi aprovada e composta uma Comissão para elaborar documento de Questionário, para os membros. 
Com intuito de melhor conhecer sua concepção no que tange o objetivo de ser Conselheiro Municipal, após discussões

das faltas injustiçadas e de haver algumas questöes levantadas do papel do Conselheiro. Em seguida, foi encaminhado 

aos membros, através de nosso oficio de n°021/05, e já convocando para esta reunião Extraordinária e solicitando seus 

Questionário respondido, para a comissão pudesse assim, dar seu Parecer e indicar outros procedimentos. Porem, n�o 

estando presente a maioria dos membros e também foi recebido apenas um questionário. Diante desta falta, fica esta 

pauta para discussão da Comissão encarregada, que tão logo tenha seu Parecer apresente as proposta junto a esta 

Plenária. Não tendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra, deu por encerrada a reunião e solicita que seja 

lavrada a ata, que será lida e aprovada pelos membros presentes, confome lista de prescnça que faz parte integrante 
desta ata. Nada Mais. 

A Executiva 

Armaldo Candido da Silva 

- Presidente-interino

Raimundo Augusto da Silva

-1° Secretário

Casa dos Conselhos 


