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ATA DA SEXAGÉSIMA TERCEIRA(63) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNKIPAL D 
ASSISTENCIA SOCLAL DE MONGAGUÁ-CMAS 

Ao primeiro (1) dia do més de Julho de dois mil e quatro (2004), às dez horas e cinquenta mnutos (1050), neta Cida 

na sede provisória deste Conseiho, sito à Av. Marina, 74/63- Itapoan, MongaguáSP; realizou-se a Seagesina Tero 
(63) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Mongaguá CMAS. Presidida pelo S. Amaid 
Candido da Silva, secretariado por Marluce Lzia Gonçalves Com a presença dos membrOs Conselheiros Sra Ang 

Borges Perecira Rodrigues ( Centro Comunitário), Sr. Otávio Marcius Goulardins (Dep. Juridico), Sra Valera Pinad 
Carvalho Associaçãio Nova Esperança), Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso ( Depros), Sra. Manica Manzoli (Camp ) S 
Nelson Alves Janciro (Assoc. Benef Luz e Caridade), Ignés F. Rombesso e Sr. João Rombessol ABGE-Assoc Bene 

Grupo Esperança), Sra Monica Manzolli (CAMP , Sra Rita Carmina Gonçalves ( Rotary Cube de Mongagua
Sralzerte da Cruz e Sa Gaucia Karine Martins ( Secretárias-Casa das Conselbos ). Teve início a reunão com a palava 

o Senbor Presidente que agradeoa presença dos membros presentes ejustifica a ausência da Sra. Lucza Helena D'Avia 

Prócida, devido a outros compromissos. Em seguida, escarece que a ata anterior já aprovada, assinada devido ao prazo de 

encaminhamento junto å Secretaria (Drads), porém fará a leitura para lembrança dos assuntos discutidos, ea coreção a 

linha onde cita Vice Presidente o Sr. Wolmar de Souza, que na erdade é o Sr. Otávio Marcius Goulardins e tambén na 

linha onde lése Primeira Secretária Sra Varlete, na verdade é a Sra Marluce Lzia Gonçalves.Prossegue por escarece 

que, conforme citado em ata aterior, que provavelmente iria afastar-se devido sua candidatura Parém, desistiu, mas 

informa que à partir desta data, estará de ferias até a data de 15/07, se necessário o Sr. Vice Presidente, responde as 

necessidades . Em seguida colocaa pauta do dia: 19 Discussão e aprovação dos Relatórios da Rede de Proteção Básica e 

Espocial conveniadas com Estado/União, referente o ms de Junho/04.; 2) - Oficios enviados e recebidos, 3. PAssmts

Gerais Prossegue por colocar o Relatório da Rede de Proteção Básica e Especial, conveniados com o EstadoUniãa 

proponente Prefeiturae Executora Centro Comunitário de Mongaguá, referente o ms de junho de 2004. Explana de forma 

sucinta. Após, coloca em discussão e aprovação. Não havendo restrições foi aprovado por todos as membros presentes Em 

seguida passa a citar os oficios enviados e recebidos: eaviado offcio 040/04 ao Executivo solicitando ateração da 

Portaria 97/04. Sendo que já recebida Portaria 98/04, com as referidas alterações, que será distr+buída para os interessados 

fcio 41/04 ao Ministério Público, em resposta of reoebido n° 171/04, solicitando remessa de entidades 

fiscalízadas. Inclusive já havia sido enviado no ms anterior a referida solicitaç�o; oficio 4404 - ao Depros -solicitando

início das discussões de implantação da COM-MULHER, que já foram enviados as indicações junto ao Executivo, para 

formação do Conselho/Comissão; offcio 4504 - à DRADS com anexos nosso Parecer e Ata, referente Aprovação dos 

Relatórios da Rede de Proteção Básica e Especial, referente ao mes de Maio/04; oficio48/04 - ao Executivo- solicitando

ateração da Lei Municipal 1.694/96 e 1.760/97,anexo minuta do Projeto da Lei; oficio 46/04 ao Cartório Eleitoral -

solicitando informapões do afastamento dos candidatos a cargo de vereador . 
Estando já em m�ãos a resposta, que 

orientando para consutar a Lei ° 60/94, a disposição dos pré-candidatos; recebido oficio 708 e 623/04 da Câmara 

Municipal de Guarujá, com a nexo a Minuta do Manual de referência de Acessibilidade. Inclusive sugere que o mesmo

seja encaminhado cópia junto ao Executivo para apreciagão; oficio 001/04 da Assoc. Nova Esperança, indicando Sra 

Valéria Pina de Carvalho como Titular, na representatividade neste Conselho; recebido Informe SEAC, referente ao 

Cadastro ONG'S e ainda convite para esta apresentação, tendo já em mãos modelo deste projeto de Santos e na 

oportunidade fazer uma visita ao Orgão/SEAC., para melhor conhecer; recebido Informe Educação & Comercial 

Participação e também o informe do lonal Conexão. Sugere também , que seja encaminhado cópia de algumas

reportagens de interesse, juntoao CAMP; recebido do Executivo, cópia da Lei de criação do COMSEA. Esclarece que 

foi revogada o Projeto de Lei n° 008/04 que havia sido aprovada pela Câmarae segundo o Depros , já houve algumas

indicações enviado ao Exeautivo para ocupar a vaga 

representatividade neste Conselho. Não havendo manifesto, foi indicado como Titular Sra. Valéria Pina de Carvalho e 

Suplente Sr. Otávio Marcius Goulardins, e aceito pelos mesmos a indicação. Prossegue o Sr. Amaldo por esclarecer,

conforme cita a Ata anterior a aprovação do PAIF (Programa de Atenção Integral à Familia) , 
nosso municipio for 

contemplado com o Convenio, porém vai haver algumas adaptações no Plantão Social, pois já vem executando um 
atendimento dentro dos moldes deste Programa . Prossegue por sugerir que as Entidades que prestam atendimento socia
enviem junto ao Depros, uma relação das familias já auxiliadas, por estas, para evitar duplicidade de auxilios . Neste

momento acrescenta a Sra. Eliana, que realmente está havendo denúncias de famílias que estão sendo auxiliadas em mais 

e coloca aos presentes que manifeste o desejo, desta
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NAo havendo outros assuntos, passa a palavra aos presentes para suas colocações. Com a palavra a Sra. 
citação da visita social, através deste Conselho, junto a denúncia formulada anteriormente a 
mantém 03 (três) idosos. E esteve no local, juntamente com as duas representantes da Casa 

data de 16/06/04. Diante da entrevista e da constatação das dependências, está elaborando relatório que ar em breve. E passa a citar alguns pontos que foi visto. Sendo que a entrevistada ( Sra.Lidia), relatou que inctituicão, porém não possui doCumentos. Foi orientada a comparecer na sede deste Conselho para melhores

de 
uma. 

Entidade. Não haven 

jiana,que passa a citar

hcia da Sra. Lidia, que manté

Conselhos, na data 

rctendeentregar em breve. I 

não é un 

larecimentos quanto a constituuição de uma entidade. Ao seu ver não esta correto a forma da utilização dos bens e 

alizar a Vigilância Sanitaria eSaude. Complementa, o Sr. Otávio, que também sugere comunicar o Ministério Prossegue com a palavra a Sra. Eliana , que registra a presença no encontro da Frente Paulista,e passa á citar o 

icios desses idosos. Não sabendo se há ou não irregularidade. Em seguida com a palavra o Sr. Arnaldo que sugere

aSSun

oom 

nto discutido nesta , sendo o onvenio Unico/SAS. Complementa o Sr. Arnaldo que o nosso Município é Conveniado 

palavr 

Frente Paulista, que tem o papel dessas articulações. Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez o uso da 
vra o St. Presidente agradece a presença de todos e solicita que a ata seja lavrada, após será lida e aprovada por todos

nresentes, que abaixo assinam. Nada mais. Mongaguá, 01 de Julho de 2004.
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