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Aos vinte (20) dias do mês de Junho de dois mil e três (2003), às dez horasea

minutos (10:10), nesta Cidade, na sede provisória deste Conselho, sito à Av. Marina, 74/63- Itadoan 

Mongaguá.SP. Realizou-se a Vigésima Primeira (21) Reunião Extraordinária do Conselho Municinal 

de Assistência Social de Mongaguá-CMAS. Presidida por Arnaldo Candido da Silva e auxiliada nor 

mim lzerte da Cruz em substituiçaão a Sra. Secretaria Sra. Marhuce Luzia Gonçalves. Com a presenca 

dos membros Conselheiros: Sra. Lucia Helena D'Avila Prócida ( Depros) e, Sra. Eliana Cristina 

Hase Gracioso( Depros), Sr. Antonio Augusto Moisinho(Dept'Imprensa), Sr. Otavio Marcius 

Goulardins( Depto. Juridico), Sr. Edgard Prócida Junior( Depto. Financeiro), Sr. Fernando César dos 

Cristiane da 

dez 

Anjos( Depto. Da Saúde), Sra. Ivete Magalhães de Souza( Assoc. S.João Batista), Sr. Nelson Alves
AdéliaIzerte da Cruz e 

Luz e Caridade), Sra. 

Silva(Assistentes/Secretárias-convidadas). Teve início a reunião com a palavra o Senhor Presidente, 
justifica a 

Janeiro Assoc.

convocação extraordinária, para discussão e aprovação dos Planos de Trabalho dos Projetos já em 

junto a Secretaria Estadual de Assistência e 

que agradece a presença de todos e dispensa a leitura da ata anterior. Em seguida, 

execução, com novos termos de convênios; 
Desenvolvimento Social, conforme documentos recebidos SEADS/DRADS fax e oficio de n 

45/2003. para o periodo de julho a dezembro de 2003, após reunião realizada na data de 18/06/03, 

com os representantes da DRADS, Gestora Social( Departamento Municipal da Promoção Social) e 

Presidente do Centro Comunitário de Mongaguá/ Executora, Sra. Lucia Helena D'Avila Prócida, e a 

mmha pessoa, representando este Conselho. Nesta reunião, houve esclarecimentos de mudanças e 

uma delas será necessário providenciar e encaminhar até a data de 23 de junho de 2003., os 

seguintes documentos: Planos de Trabalho: "Espaço Amigo", Abrigo Infantil", "Fortalecendo a 
Familia/Renda Cidada" e "Idoso", e sugere que a Técnica Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso, faça as 

colocações dos referidos Planos. Prossegue com a palavra a Sra. Eliana, que inicia pea leinura
sucinta e esclarecendo dos Planos de Trabalho/Projetos: "Espaço Amigo", após coloca o Plano de 
Trabalho do "Abrigo Infantil", bem como do Plano de Trabalho "Fortalecendo a Família/Renda
Cidada"e por último o Plano de Trabalho do "Idoso". No térnino das leituras sucintase pausadas 
para as discussoes e esclarecimentos. Esclarece também, que será a Executora Centro Comunitário 
de Mongaguá. Em seguida, coloca em discussão e aprovação. Não havendo ninguém que fizesscobjeçðes, foi assim aprovado por todos os presentes. Prossegue a reunião com a palavra o SennoPresidente que esclarece ainda, outra mudança em relação ao Relatório de Avaliação da execução d 
Plano de Trabalho, pois será também enviado a Secretaria, juntamente com a aprovaçao u colegado e endosso. Com o prazo do envio até o 5°(quinto) dia útil de cada mês. Sendo assiuhaverá a necessidade de mudar a data do Calendário das reuniðes mensais, sugere que seja aiscuna próxima reunião ordinária do mês julho, pois as reuniðes deverão ser realizadas no máx1mo a 

tido 

2"(segundo) dia util de cada mês, para que exista o tempo para a Executora estar nos enviando e» 

té o 

Relatórios, bem como nossa organização na realização de reuniäo com e envio do nosso doc de aprovação. Não havendo outros assuntos, solicita dos membros se mais alguém gosta esclarecimentos e outras colocações. Não havendo ninguém que fez uso da palavra o Presidente deu por encerrada a reunião e manda lavrar a ata, que após lida foi aprovada por tou presentes que abaixo assinam. Nada Mais. Mongaguá, 20 de junho de 2003.Assinaturas: pg. seguinte.. 

ento 

de 

0S 
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