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Aos vinte quatro (24) dias do mês de junho de dois mile três (2003), ås dez horas trint. 

pal de andido Silva e 

nta e 

Mongaguá. SP. 
Realizou-se a 

Qüinquagésima 
Segunda (52") 

Reunião 
Ordinária do Conselho Minipoan 

Marc 
minutos (10:35), nesta Cidade, na sede provisória 

deste Conselho, 
sito à Av. Marina, 74/63 hco 

Presidente Sr. Arnaldo Can 

secretariado por 
Marluce Luzia Gonçalves. 

Com a presença 
dos membros 

Conselheiros: Sr. Otávio 

Goulardins (Dept.Juridico), Sra. Varlete Souza Magalhães 
(Segurança), 

Sr. Milton Jerönimo Belli (CA 

Sra lgnes F. Rombessoe Sr. João 
Rombesso(Assoc. 

Grupo Esperança), Sra. Rita Carmina Gonçalves D 

Clube de Mongaguá), Sra. Izerte da 
Cruz(Assistente/Secretária). 

Teve inicio a reunião com a nalry 

Assistência Social de 
Mongaguá-CMAS. 

Presidida pelo 

Senhor Presidente, que agradece a presença 
dos membros, justifica a 

ausência dos membros Sra T0 

leitura, pôs em discussão e aprovação. Não havendo restrições foi aprovada por todos. Prossegie 

dos Helena D'Avila Prócida, devido a outros compromissos. Em seguida, faz a leitura da ata anterior. An 
o S 

Amaldo, por colocar a pauta do dia: 1)- Oficios enviados e recebidos, 2)- Discussão e Aprovacão 

de 

Trabalhos da Comissão de Planejamento, Coordenação e Organização da l Conferéncia Municipalà 

Assistência Social; 3) -Discussãoe Aprovaç�ão da Alteração do Calendário Anual das Reuniðes Ordinári

para coincidir a Aprovação dos novos termos dos Convênios; 4-) Campanha do R.G's nas Unidades Escolarae 

Prossegue o Senhor Arnaldo por colocar oficios recebidos: s/n da Prefeitura da 

5-) Assuntos Gerais. 

Bertioga, convidando para o 3° Seminário da Educação em anexo material de divulgaçao, outrO Convite de 

Prefeitura/Santos, para as solenidades de Assinatura do Decreto que cria a Comissão Municipal da Juventude 

de Santos e posse dos seus membros; oficio de n° 12/03 do CMAS/Guarujá, 
convidando para reunião a 

realizar-se nas dependências da Casa dos Conselhos deste Municipio; oficio s/n"/Conseg, convidando Dara 

participar da reuni�o mensal da Segurança. Enviados: nosso parecer de n° 003/03-Ref. Aprovação dos 

Relatórios Anual de Avaliação do Programa Sentinela/02 e sua continuidade da proponente Prefeitura e 

Executora Centro Comunitário de Mongaguá, Parecer n° 004/03, ref. Aprovação dos Projetos Sociais e 

Programas Executora Centro Comunitário e Proponente Prefeitura Municipal de Mongaguá, Parecer n°005/03 

ref Aprovação dos Planos de Trabalhos dos Projetos Sociais: Espaço Amigo, Abrigo Infantil, Fortalecendo a 

Familia/Renda Cidadã e ldoso/ referente: julho a dezembro/2003, proponente Prefeiturae Executora Centro

Comunitário. Esclarece ainda, que foi necessário a convocação de reunião Extraordinária, realizada na data de 

20/06/03, que elaborada Ata já aprovada, que discutiu e aprovou os Planos de Trabalho, nos novos moldes

dos termos de convênios. E, inclusive este Conselho deverá discutir e aprovar novas datas do Calendáno

Anual, pois segundo os novos moldes, este Conselho deverá aprovar todos os meses os Relatórios dos Planos

de Programas e Projetos das Entidades que possui convênios com o Estado/Federal, e enviar junto à DRADS, 

até o 5(quinto) dia útil de cada mês. E diante das datas do nosso Calendário, não coincide com datas

previstas, pois a Entidade Executora, deverá enviar os Relatórios todo dia 30 de cada mês. E as discussões e 

provação logo em seguida. Sugere as discussões para esta mudança. Após discussão, ficando assim aprovada

por todos, que as datas não poderá ser fixadas, porem as realizações deverá obedecer o 1°(primeiro) dia útil de 

cada mês. Em seguida, passa a expor todos os trabalhos realizados pela Comissão de Planejamento 

Coordenação e Organização da I Conferência Municipal e esclarece que foi elaborada Ata e outros trâm1tes 

que está a disposição dos membros neste Processo e aproveita para reforçar o convite aos presentes. Outro 

assunto, é referente a Campanha em parceria com a DELPOL/CONSEG., que vem recebendo comunicados 
das Unidades Escolares; citando o numero de alunos que não possuem R.G's, já estando com uma quantidau 
de informações e podendo marcar datas(Agenda) para o início da Campanha. Neste momento, esclarece a r 

Varlete da agilização, pois pretende ausentar-se no período de suas férias. Em seguida, foi sugerido a reuniao
para a data de 30/06/03; para esta discussão. Não havendo outros assuntos, passa a palavra aos membros 
presentes para as suas colocações e ou esclarecimentos. Não havendo ninguém que fez uso da palavra, o S. 
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errada a reun1ão, e manda lavrar a Ata que após lida, foi aprovada por todos os 

fada mais. Mongagua, 24 de junho de 2003 

deu por encerrada 
esidente

nbros presentes. Nada 
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