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ATA DA SETUAGESIMA SEGUNDA (729 REUNÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCLA SOCLAL DE MONGAGUÁ -CMAS, 
Ao primeiro (1) dia do mës de agosto de dois mil e cinco (2005), às dez horas e quarenta cinco minutos (10:45), nesta Cidade, na sede cedida pelo Centro Comunitánio de Mongaguá, sito à Av. Marina, 63 - Itapoan, Mongaguá SP, realizou-se a Setuagésima Segunda(72*) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Mon gaguá-CMAS, Presidida pelo Vice Presidente Dr. Otavio Marcius Gouladins e secretariado (1° Secretário) Sr. Raimundo Augusto da Silva, auxiliado o Sr. Amaldo Candido da Silva e lzerte da Crz (Casa dos Consehos). Com a presença dos membros: Sra Eliana Cristina Hase Gracioso Depros), Sérgio Eloy Monteiro Varanda e Edna Puido Varanda (ABGGE- Recanto Maria de Nazaré), Sra Rose Ncide M. de Mendonça e Paulo Fenner (CRE2), Sra Ana Borges Pereira Rodrigues Centro Comunitárno), Sr. José Ricardo Pettine( Depto.Cultura), Sr. Cleber Vassalo( Depto. de Segurança), Sra Cioera Odenir de Freitas e Gilda da Silva ( depto. da Educação), Sra Ana Paula de Souza( Irmand. Umb. Caboclo 7 Montanhas) Sra Eliane S. Santos e Elana G. Fumero ( Depto. da Saúde), Sra. Elvira Cid Reggiani( Casa de Caridade 
Alvorada Sublime), e convidados: Sr. Ailton de Abreu ( Casa de Recuperação-Shalon e Jucimara Dias Rodrigues conforme ista de presença assinada, que faz parte ntegrante desta. Teve inicio a reunião com a palavra o Dr. Otavio
Marcius, que sugere ao Sr. Arnaldo Candido da Silva, dar prosseguimento aos trabalhos desta reunmião com a palavra o 
Sr. Armaldo, que inicia pela leitura na integra da ata anterior. Após, coloca em discussão e aprovação. Não havendo 
ninguén que fez uso da palavra, ficando assim aprovada pelos membros presentes. Em seguida cita a pauta do dia: 1) 

Oncios Eaviados e Recebidos; 2)- Recomstituição da Mesa Diretora(Executtva), 3- Diecusão e aprovação da 
Realizaão da 1 Maquete-Suas-10; 4- Aprovação dos Relatórios de Programas/Projetos, coaveniados; 5 
Assuntos diversos. B, passa a ctar os Oficios e Documentos -Circular n. 004/05 e anexo Resolução 86/2005,
Ministéio do Desenvolvimento de Assistência Social, documento este que dá as Regras(Normatiza) os processos,
referenies aos pedidos de registro junto a este Ministério. Esclarece o St. Amaldo que estando disponived para as 
Entidades interessadas. Convite do Municipio de Bertioga, da sua Conferência Enviado Oficio n° 02105 com anexo
Questionário - para todos os membros, confome discutido e aprovado em reunião anterior. Porem, nem todos

entregaram, para que seja avaliados pela Comissão, 
Contabilidade solicitando balancete mensal do Fundo deste Conselho- estando a disposição para consultas dos 
presentes. Oficio n° 024/05, ao depto. da Saúde - solicitando providencias junto as denúncias fomuladas na última 

reunião destc Conselhof Extraordinária). E, até o momento nao houve manifestagão por parte do Ongao. Em =guida 
cita a necessidade de discutire aprovar a Mesa Diretora ou seu remanejamento. Esclarecendo que a Diretoria composta 
no mês de abril, sendo ele Presidente e renunciou ao cargo, ficando assim, cargo vago. Diante desta pauta, coloca em 

discussão e manifestação dos prescntes em candidatar-se ao cargo de Presidente ou pelo remancjamento dos cargos

ocupados. Pois, segundo foi sugerido e inclusive foi formada uma Comissão de Coordenação da Executiva, Dara 

alterar o Regimento Intemo, que a Executiva(Mesa Diretora), fosse fomada entre o Poder Público e Sociedade Civil

Após discussão, ficando aprovado o remanejamento do Vice-Presidente-Sr. Otavio Marcius Goulardins ao cargo de 

Presidentee Sr. Raimundo Augusto da Silva como Vice-Presidente, e Sra Rose Neide Magalh�es, como 1 Seuretána 
ncando vago o cargo de 2 

remanejamento( ao cargo de Vice-Presidente ), sugere ocupar o cargo de 2° Secretáro. Sendo assim ekegeria o(a) 1) 

Secretário(a). Após discussão, todos aprova sua sugestão de novamente serem remanejados Ficando a ser eleito o cargo 

de 1°)Secretário(a). Foi solicitado dos presentes se dispor ao cargo em aberto. FHouve apenas uma manifestação de 

OCupar o cargo; Sr. Amaldo Candido da Silva, e aceito pelos presentes, ficando assim aprovado a nova Diretoria 

XCcutiva, de acordo com a nova redação da proposta de mudança do Regimento Intemo. Sendo: Presidente: Dr. 

AVIO MARCIUS GOULARDINS, Vce-Presidente: ROSE NEIDE M MENDONCA, 1° Secretários 

AKNALD0 CANDIDO DA SILVA, 2° Secretário: RAIMUNDO AUGUST0 DA SILVA Prossegue com a 

Vra o Sr. Amaldo, que solicita dos presentes, uso da palavra para suas colocações. Com a palavra a Sra Jucimara ( 

Dca Assistente Social), justificando que neste momento não estando em m�os os Relatórios dos Programase 

nA executados pelo Centro Comunitário, pois está no aguardo de algumas informações para conclui-los. Na 

na oportunidade será exposto ao presentes. Prossegue com a palavra a Sra. Jucimara, que sugere IScu 

aoda realização da 1° Maquete SUAS-10, mediante o recebimento do referido material na data da realizaçao da 

formada para este fim. Oficio n° 023/05- Ao Depto. da 

ecretaria. Em seguida, pede a palavra o Sr. Raimundo, que não accita o seu 
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Confcrência não houve tempo hábil para esta realização. Segundo infommações da Secretaria DRADS., podendo 
ainda ser realizada e acrescentar ds propOstas sugeridas na CONFERENCIA. Após foi sugerido a realização deste 

evento na data de 09/08/05, às 9:00 horas na sede do antigo Clube Itapoan, através do Departamento da Promoç�o
Social Prossegue por citar seus Objetivos e Metas. Cita também, a realização na data de 17/08/05, a reunião do grupode represcentantes dos Municip0s, juntamente a DRADS, para organização da Conferencia Regional. Prossegue a reunião com a palavra o Sr. José Ricardo Pettine, que cita as discussões do PLANO DIRETOR, nas datas de 04 e 5 

deste, foram convidados Associações, Orgãos Públicos para estas discussões e reforça este convite aos presentes Coloca também que a população representada, não participa destas discussões importantes, visto que será elaborado 

documento que ser válido para os próximos 10 anos. Prossegue o Sr. José Ricardo Pettine, por soläcitar sua 
subsituição e já imdicando a representante Sr. Creuza Aparecida Avelar, como Titular, e permanecendo a Suplente
Esclarecendo que melhor se identifica com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, no qual gostaria de 
ocupar uma cadcira Prossegue o Senhor Amaldo, citando que será levado a conhecimento do Executivo para estas
alterações. Inclusive substituindo também os representantes da Educação, pela indicada Sra. Célia Pupo de Jesus e 
Depto. de Segurança, pelo indicado. Quanto a Entidade CEAVIL, também deve ser comunicada de sua 3 falta 
consecutiva e perda da vaga caso não houver justificativas. Em sua subsituição a Entidade já inscrita ( Clinica de 
RecuperaçãoShalon. ). Em seguida, pede a palavra a Sra. Rose Neide, que coloca da necessidade de avaliar as 
respostas dos Questionário recebidos. Inclusive solicita dos membros que ainda não puderam entregar, que faça para 

agilizar a finaização deste trabalho. Não havendo, mais ninguém que fez uso da palavra, deu por enceTrada a reuniãcoe 
solicita a elaboração da ata, que será lidae aprovada cm renião seguinte. Anexo a lista de presentes, a qual faz parte
mtegrante desta ata. Nada mais.

A EXECUTIVA
Presidente- interino-ARNALDO CANDIDO DA S*LVA_ ioney
Vice-Presidente: -OTAVIO MARCIUS GOULARDINS 

1 Secretario: -RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA S 
2 Secretária: ROSE NEDE MMAGALH NM KNolo mcQ 
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