
Conselho Municipal da Assistência Social de Mongaguáà 
Avenida Marina, 74 Centro Mongaguá MongaguáContatos (13) 3507-1074 CEP 11.730-000 .o.M.A.5. 

ADA SETUAGÉSIMA JERCEIRA(73)REUN�OORDINÁRIA DO CONSELHO MUNKPAL DE ASSISTENIA SOCLAL DE MONGAGUA CMAS,
Aa nrimeiro (1") dia do mês de setcmbro de dos mil e inco (2005), ás dez horas e cincoenta minutos (1050).nesda Cidade, na cde cedida pelo Centro Comunitário de Mongaguá, sito à Av. Marina, 63- tapoan.Mongnguh SP, rcalzou-e a Scungésima Tercira(73") Rauni Ordinsria drs Comselho Muicipa de Asistënca Social de Mongaguá-CMAS, Preid1da pelo Sr OMavio Marcius Goulardins e secretariado por Arnaldo Candido da Silva 1° Soerctrio), auxiliando a Sra Izerte da Cruz ( Casa dos Conselhos), oom a presenca dos membros Sr. Ramundo Augusto da Silva, Sra. Eli11 a Cristina Hase iracioso (Depros), Sérgio Eloy Monteiro Varanda e Edna Pulido Var anda (ABGE - Rocanto Maria de Nazaré), Sra Rose Neide M de Mendonça e Paulo Fenner (CRE2). Sra Ana 1Borges Parera Rodngucs Centro Comunitário), Sr. Jocob Koukdjian e Sra. Ana Paula de Souzal imandUmb. Caboclo 7 Montanhas) Sra. 1lvira Cid Reggiani ( Casa de Caridade Alvorada SublimeSra Eliane S. Santos e 

Ellana G. F'umero ( Depto. da Saúde), Sr. Ailton de Abreu ( Casa de Recuperação-Shalon e Jucimara Dias 

Rodngues, conforme lista de presença assinada, que faz parte integrante desta. Teve inicio a reunião com a palavra o Dr. OMavio MarCIus, que sugere ao Sr. Amaldo Candido da Siva, dar prosseguimento aos trabalhos desta 

reunido Com a palavrao Sr. Amaldo, que inicia pela leitura na integra da ata anterior. Após, coloca em discussãio e 
aprovação. Não havendo objeções foi aprovada pelos membros presentes. Em seguida, cita a pauta do dia: 1) 
Ofickos Envia dos e Recebidos, 2)-Discussão e Aprovação dos Relatórios dos Projetos e Programas 

Coavenlados; 3)- 
compromisso assumidos, tendo que ausentar desta reunião antes de seu témino. Foi aceito pelos presentes a 
inversão da pauta. Com a palavra o Sr. Jacob, que passa a expor para apreciação e possivel de Aprovação o 

Projeto de Combste a Desnutrição "Ciança em Busea de Cidadania", executora Irmandade Umb. Caboclo 7 

Montanhas. Antes, esclarece que está sendo feito algumas mudanças do Estatuto da Entidade, que 

desmembra a religlosidade com os assuntos Filantrópicos. Prossegue citando que a Entidade aprovou a 

implantação do Projeto citado, após conhecimento de Estatísticas de mortalidade infantil. Porém, a meta inicial é 

alcnder criança, após a genitora e futuramente a idosos. Através de multi-misturas, especiamente desenvolvida 

com componentes comprovados para este fim. Diante da oportunidade conhecer o produto e inclusive já esteje no 

Municipio que é manufaturae resultados do produto. Em seguida, apresenta o Produto e esclarecendo como veio 

ao conhecimento, solicitando dos presentes a degustação. Sugere a Sra. Eliana( Assistente Social). que o Projeto

vem para fortaleceT o programa da Saúde e sugere eles como parceiros. Neste momento a representante da saúde

Sra Eliana Fumero, que se dispõe em apresentar as familias do Programa "Saúde na Família" com problemas de 

desutrição. Complementa a Sra. Rose Neide, que sugere abrir precedente às Entidades Sociais neste combate

Lembra o Sr. Amaldo que o Projeto é do segmento Criança e Adolescente, devendo também ser pauta do 

CMDCA., inclusive o Parecer de Aprovação. Em seguida, foi solicitado dos presentes uso da palavra para suas 

coocações e esclarecimentos e ainda, quanto a aprovação do referido Projeto: "Criança em Busca de Cidadania". 

Após discussöCs, foram feitos diversos elogios da iniciativa e aprovado por 
unanimidade pelos presentes Prossegue 

Com a palavra o Sr. Arnaldo, que sugere dar continuidade as discussðes da pauta desta reunião em outro momento, 

diante do avanço da hora e tendo alguns membros compromissos agendados. Sendo aceito a sugestão de prosseguir, 

Como extensão desta reunião levando a pauta não discutidos para a data de 06/09/2005 às 9:00 horas neste mesmo 

ocal, Não havendo ninguém mais que fez uso da palavra, deu por 
encenrada a reunião e manda lavrar a ata, que 

4pos lida vai aprovada pelos presentes, 
anexando lista de assinaturas dos presentes, que taz parte integrante desta

ata. Nada mais.

Assuntos dversos. Neste mormento, pede licença e fazer suas colocações em vude de 
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