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ATA DA SEXAGÉSIMA NKGGUNDA(62) 
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELH0 M. 

ASSISTENCIA SOCIAL, DE MONGAGUA-CMAS.

C.o.M.A.S.

MUNKIPA. 
N,

Cidade, nm sede provisória deste (Conselho, sito à Av. Marina, 74/63- llapoan, Mongagua.SP, realizou 45 

Amado Candido da Silva, Nocretariado por Marluce Luzia Gonçalves. Com a presença do8 membros Coda pel 

, Tnea 

Agesima 
Ordindria do Conselho Municipal de Assistência Social de Mongaguá-CMAS. Prex 

Goulardins (Dep. Juridico), Sra, Vao 

A0 primeiro (T°) dia do mes de iunho de dois mil e quntro (2004), às dez.horase quarenta cinco minutos

Segunda(62") Reunido 

Carvalho Associnçlo Nova Esperança), Sra. iliana Cristina Hase Gracioso ( Depros), Sra Mônica Manzoia pi 

Nelson Alves Janeiro AssOc. Benef Luz e Caridade), Sra, lzerte da Cruz e Sra. Glaucia Karine Marting p 

Casa dos Consclhos) e idados: Sr. Aiton de Abreu (Consclho Tutelar ) e Sr. Millon J. Belli (CAMP eCretár 

rouniko com a palavra o enhor Prewicdente que agradece a presença dos membros presentes e justifica a a e inic

Lucia Helena D'Avila Prócida, devido a outros compromissos. Em seguida, CHClarece que a ata anterior i da 

Ana Borges Pereira Rodrigues ( Centro Comunitário), Sr. Otávio Marcius

car a pautaSociais Conven 

Estado/União, referente o mês de Maio/04.; 2)- Aprovação da Rede Executora do 4 Frocesso de Revisão ne O 

B 

assinada devido ao prazo de encaminhamento junto à Secretaria (Drads). Prossegue o Sr. Presidente por colovad

dos Planos dos Programas e Projetos 
do dia 1) Discusslo e aprovação dos Relatórios 

f 1694/96. 

art 4,alterada pela Lei n° 1.760/97, conforme observação do CIB n° 1193/04, ( Comissão Interdis

rcterente documentação Orçamentária /2004 artigo 30 LOAS- Inciso I( Constituição Paritária), Anros 

oportunidade desta mudança, para alterar também a Sigla e amoldar seus escritos, 4) - Oficios enviados e reeaanda 
Amntos Gerais. Em seguida coloca os Relatórios mensal dos Planos de Trabalhos dos Projetos Sociais.co 

BPC(Boncficio de Prestação Continuada). 3> Aprovação da alteração da Porlaria e da Lei Municipal 
rdisciplinar 

n 4 d 

com o Estado/União, proponente Prefeitura e Executora Centro Comunitário de Mongaguá. Cita de forma d 

idad 
Relatónos dos Projetos e Programas: "Espaço Amigo", "Abrigo Infantil", "Fortalecendo a Familia/Renda 
"ldoso", referente o mês de Maio. Após, coloca em discussão e aprovação. Não havendo restrições foi aprovado e 

por todo 

este Conselho, conforme anexo relação das Entidades Filantrópicas, com endereço e outras informações, inscritas neste Conselho, 
solicitado através de cota, datada de 07/05/2004, referente a Solicitação de Fiscalização n° 01/04 de 06/05/2004 
pela Controladoria Geral da União /SP; oficio n 24/04 
anterior para conclusão ea nova agenda a ser concluída; oficio n° 25/04 ao Depros solicitando averiguação de vid 

técnica de denúncia de uma entidade sem inscrição junto ao CMAS , oficio n°26/04 ao Executivo solicitand 
informaçães do andameto do Projeto "Feira de Quem Faz";, oficio n 27/04 à Unisantos-solicitando estudante volunti 
na área Social, para atendimento junto a este Conselho : oficio n 28/04 - ao Depros- em resposta a cota recehida

datada de 10/05/04, que solicita informações da Entidade "Comunidade Aliança e Vida Rhuama". Incusive já informamos junto ao Executivo que a Entidade possui inscrição encerrada junto a este Conselho, oficio n° 29/04- ao Depros- em 
resposta ao oficio recebido de n° 43/04-, que solicita indicação de nomes para compor a Comissão Municipal de Enfrentamento a Violéncia Sexua. Sendo indicada as representantes deste Conselho Sra. Marcluce Luzia Gonçalves ea Sra. Varlete Souza Magalhãcs. Inclusive esta indicação já foi alterada através do nosso oficio n° 33/04, solicitando a substituição da Sra. Marluce Luzia Gonçalves, pelo Sr. Otávio Marcius Goulardins, devido ao Fórum ter feito a mesma indicação; oficio 30 e 31 (-b<), a0s membros indicados no Fórum em Homenagem a Mulher, comunicando das indicações e convidando para estar presente no Encontro da COM-MULHER da baixada . E esteve presente nesteencontro a representante da sociedade civil - Sra. Judith R. B. Chancharulo, que trouxe as propostas discutidas e aprovadas para apreciação e providências no que cabe, sendo que será encaminhado ao Gestor Social possivel constituição 0a Comissão de Organização e Implantação; oficio n 32/04- ao Executivo, em resposta do Oficio recebido CIB T1950%,que apresentou algumas alterações a serem realizadas na Portaria ( Art. 4 Inciso 1- LOAS-Paridadee vagas do POU Público ).Sendo que já houve solicitação em 2003 desta alteração e recebida somente neste mês a Portaria de n yi 

foi constatado que prossegue a não paridade. E inclusive será solicitado do Executivo
, alteração da Lei , pois a 

consta o lápso , oficio n 34 35- 36- 42 e 43/04 à Promotoria/Drads/Fórum/Executivo e Entidades, com Parecer Geral da Comissão Fiscalizadora e Laudos das Entidades Sociais, para apreciação e providências cabivc 

0s membros presentes. Prosscgue por citar os oficios enviados e recebidos: enviado oficio n° 022/04 ao Denroe0 
COm 

aos técnicos da Comissão de Fiscalização,com anexo agenda

mbém 

39/04-à coordenação da 1 Conf. Com-Mulher, indicando a Sra Judith R. B. Chancharulo, Pata ehidosoficio
anexo

Municipio , na I Conferência Estadual de Politicas para Mulheres , na data de 29/05, em São Paulo, o Cubaião
Circular n 06/04- do Delegado Eleito na Confcrência Estadual- Sr. Antonio Jorge dos Santos, do Mun /D, par 
com as Deliberações e Moções aprovadas na 1V Conf. Nacional de Assistência Sooial, realizada em bra 
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edivulgação,recebido onseg- Convite para participação da reunião mensal; outro Convite para o urso de 

itação de como elaborar projetos e captar recursos, sendo que foram encaminhados o convite as Entidades, recebido
apreciacão 

osso Par 

aprovadas 

Fax 
Comvte da DRADS

circular2 

circula.

aR 21/0418/04 DRADSconvidando MDS/ paraoEncontro Regionai do CONSEA, realizado na data de 2A/05/04, Recetbido 
IAS-PAIF - solicitando documento de aprovação do referido convenio e inclusive ja enviadone 007/04; Recebido da COM-MULHER de Santos com anexo Manual de Direitos e as propostas 

tas, na plenária Regional; Recebido Fax c/ informe - da DRADs, da secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania,

informando da Palestra do Segmento Idoso , nas datas de 24 e 25 de Junho Recebido a 

Fatória da Telefönica, com anexo Manual de orientação para beneficio de Projetos /LA, e esclarece que esta a 
coão dos presentes , caso houver interesse de concorrer, deverá retiraro Mamual na sede deste Conselho; Recebido
disp20/04 da DRADS, com anexo do documento de Convênio do B.P.C., inclusive há necessidade deste Conselho 

Oar aContimuidade da rede executora e esclarece também que o Centro Comunitário, já vem realizando este trabalho, 
pdo que fez a leitura sucinta não havendo restrições foi aprovado por unanimidade. 
dumento à partir de Julho, devido a pretensäio a concorrer a cargo de vereador na próxima eleicão, sendo necessario 

eantar jumto ao Ongão da Jusiça Eieitoral, se oS membros deste Conselho, tanto representantes de ONG quanto OG, 

deverão afastar devido a tal pretensao. Esclarece ainda, que o Vice-Presidente Sr. Wolmar de Souza e a 2" secretária Sra 

Varlete Souza Magalh�es 

Dresidência temporária, ou seja , 
interinamente com auxilio das secretárias da Casa dos Conselhos . Em seguida, com a 

alavra o Sr. Ubiratam Guerreiro , que solicita das Entidades , indicação de representantes para ocupar vaga junto ao 

cONSEA, pois houve na data de 15/05/2004, a I Conferência para Constituição deste Conselho , 
sendo que foi 

encaminhado convites. Neste momento o Sr Presidente 
, 

esclarece que realmente foi recebido um Edital de Programação 

em folha sulfite, sem assinatura de um responsável peBo Evento , e ainda o conteúdo do texto (Edital), não condiz com o 

momento das discussões. Segundo a legislação, está em desacordo. E diante desta constatação, este Conselho em parceria

com o Orgão Gestor Social, confecconou minuta modelo da Lei que deverá ser encaminhada , pelo executivo Junto

Câmara para seu devido processo legal de constituição e aprovação, acompanhando os devidos princípios de hierarquia 

juridica que tal fato é merecedor, baseada em modelos do Conselho Nacional e do CONSEA de Bertioga e encaminhado 

junto ao Executivo -Orgão competente para os tramites. Prossegue a raniäo com a palavra o comvidado - Sr. Aiton de 

Abreu, que questiona o Relatório Conclusivo deste Conselho/Comissão de Fiscalização, referente sua Entidade ( Shallon),

pois não concorda com algumas citações feitas pelos técnicos, como por exemplo foi descrito que sua Etidade n�o possui

higiene e descorda, alegando que higiene é impecável. Outra discordância, 

Dingentes remunerados...", quando nunca foram. Com a palavra o Sr. Presidente que esclarece a necessidade de amoldar

e após comunicar este Conselho por escrito, para as devidas observações e providências que forem achadas necessárias. 

Em seguida, coloca a festividad� Junina com início na data de 25 deste mes, terá a participação de algumas Entidades 

Sociais e convida a todos para participarem e demais familiares e amigos . Não havendo outros assuntos e ninguém mais 

fez o uso da palavTa ó 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, 01 de Junho de 2004.

Prossegue por citar seu 

são pré- candidatos, devendo então a P secretária Sra. Valéria Pina de Carvalho assumr a 

é referete a citação no Estatuto

Assinaturas. 

Armaldo Candido da Silva
Mônica Manzoli

Nelson Alves Janeiro
Otávio Marcius Goulardins 

Aaabhadiga Valéria Pina de Carvalho
Ana Borges Pereira Rodrigues 

Sra. Marluce Luzia Gonçalves 
Eliana Cristina H. Gracioso

Sra. Glaucia Karine Martins
Izerte da Cruz 

Convidados especiais: 
Ailton de Abreu
Milton Jerônimo Beli 


