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CEP 11.730-000 
C.0.M.A.S, 

QUINTA(65") REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
SEXAGÉSIMA 

ATA DA 

STÉNCIA 
SOCIAL DE MONGAGUÁ-CMAS. 

o mês de setembro de dois mil e quatro (2004), às dez horas e quarenta e cinco minutosAos nove

(1045), nesta 

realizou-se a 

Mongaguá-CMAS. Presidida pelo Sr. Arnaldo Candida 

Coma presença dos memi

ivio Marcius Goulardins (Dep. Jurid

(9) dias do mês de 

Cidade, na sede provisória 

Sexagésima Quinta (65") Keunião Ordinária do Conselho Municipal de Assisténcia Social de 
deste Conselho, sito à Av. Marina, 74/63- Itapoan Mongaguá. SP; 

lo Sr. Arnaldo Candido da Silva, secretariado por Marluce Luzia Gonçailves. dos membros Conselheiros: Sra. Ana Borges Pereira Rodrigues ( Centro Comunitário) Sr. 
rídico), Sra. Valéria Pina de Carvalho (Associação Nova Esperança), Sra. 

Monic 
Manzoli (Camp ), Sra. Geralda Itamar de Oliveira ( rep. Depto. de Educação ), Sra.zerte da Cruz e Sra. 

Glaucia Ka 
Karine Martins ( Secretárias -Casa dos Conselhos ) convidados: Sra. Creuza Aparecida Avelar ( 

sentes. Em seguida, esclareceque a ata anterior já aprovada,, assinada devido ao prazo de encaminhamentopto. Cultura). Teve início a reunião com a palavra o Senhor Presidente que agradece a presença dos membros 

se alguém desejar fazer a leitura 
junto à cretaria (Drads), porém individual para lembrança dos assuntos 
icutidos está à disposição dos presentes. Apos coloca a pauta do dia : 1) Discussão e aprovação dos Relatórios

de Rede de Proteção Básica e Especial conveniadas com Estado/União, referente o mês de AGOSTO/2004.,; 2) 

Ofcios enviados e recebidos, 3. ) -ASuntos Gerais. Prossegue por colocar o Relatório da Rede de Proteção 

Rásica e Especial, conveniados com o Estado/União, proponente Prefeitura e Executora Centro Comunitário de 

Mongaguá, referente o mës de agosto/2004. Explana de forma sucinta e coloca em discussão e aprovação. Não 

havendo restrições foi aprovado por todos os membros presentes. Em seguida, passa a citar os oficios enviados e 

recebidos: enviados:- Parecer n°O14/04, anexo cópia da ata anterior, junto à Drads. Oficio n° 055/04-àAPAE 

encaminhando anexo , cópia do Oficio Convite n° 031/04 , 
recebido da DRADS, para participar do Pleito 

Eleitoral Regional, com assunto referente PPD (Pessoa Portadora de Deficiência) ; Oficio n°056/04. 

Executivo - solicitando a possibilidade de informar o andamento da constituição do Conselho Municipal da 

Pessoa Portadora de Deficiência-PPD; Oficio n°057/04 ( a-b-c)- aos membros da Comissäo Fiscalizadora -(Srs. 

Ricardo, Oávio Marcius, e Raul Nunes) , 
solicitando nova inspeção junto as Entidade Lar dos ldosos "Vitória da 

Luz", conforme sugerido em reunião anterior. Esclarece que já foi realizada visitas técnicas, porem houve nova 

denuncia segundo informações da 

Depros solicitando a possibilidade da Assistente Social /DEPROS , 
também realizar a mesma , 

devido que aa 

tecnica responsável(Eliana Cristina Gracioso) se encontra afastada , 
necessitando de uma substituição para esta 

realização; of+cio n°O59/04- ao Executivo -informando, que na data de 23/08/2004, será realizado o Fórum de 

aIscussão de Combate a Violência contra as criança/adolesc , e aproveitando já indicando membros para compor

COmissaão de Enfrentamento à Violência Sexual, sendo: Titular Sr. Otávio Marcius Gourlardins e Suplente a 

Varlete Souza Magalhães, inclusive neste evento será entregue as portarias como posse oticial; oficio 

0/04- ao M.P. -em resposta ao Oficio recebido n° 266/04-PJM, 
informando que até a presente data, não 

DS nosso conhecimento eventuais maus tratos ou outros , junto a Entidade Casa de Repouso CAMINHO 

UL, inclusive foi realizada visita de Fiscalização em outubro de 2002, com Parecer e não foram constatados

ridades de relevância, neste mesmo ano houve solicitação do Ministério Püblico; oficio n° 061/04 ao 

f Vo, informando que após ter recebido a Lei n° 2071/04, bem como a Portaria 237/04- Composição e 

40 mento do COMSEA, certificamos que houve um lapso de nomeações na Portaria, (referente a Lei -Art.

:nte dos itens VIII,X,XI.XII e XII), sendo que já foi providenciado a solicitação de correção. Inclusive foi 

Afi Oficios de n°s: 062, 063, 064 e 065/04, junto aos Orgão: Representante da lmprensa-"Radio Nova 

Com epresentante do idoso:"Assoc.
S.Jão Batista", representante do 

atendimento à familia: "Centro 

COMSEA., conf 

gilância Sanitária (oficio 234/04-DP.da Mulher); Oficio de n° 058/04 ao 

suas representatividades no 

cebido resposta ( Oficio 
para indicar 

COMSE0, 
e representando o PPD- "APAE",

convidando 

n 115/04) do CentrOficios 
nforme solicitado

verbalmente pelo 
Executivo(D.Leila). 

Sendo que, já recel

*) do Centro Comunitário, com suas indicações(
Sueli de atima Freitas e Dalva Cristina Lourenço) 

ecebidos: 
e-mai-Drads do questionário,

retferente Situação 
Atual dos Conselhos Municipais de 



al de Mongag Conselho Municipal da Assistência Social de 

Avenida Marina, 74 Centro Mongaguá CEP 11 
Contatos (13) 3507-1074 

C.0.M.A.S. 

Assist. Social e já enviado as respostas via e-mail na data de 16/08/2004; Recebido Of. circular /a das. 

05/08/2004- da Assoc. Cutural de Com. da Vila Atlântica, em reposta ao oficio recebido n° 53/04- 

auxilios de doações de vestinentas ou literaturas; Recebido do CNAS ( Cons. Nac. de Assist.Social m 

Politica Nacional de Assist.Social - estando a disposição dos membros para consultas; Recebido Ofici 
017/04/CONSEAS - com as deliberações da Comissão Temática Especial/sUAS -realizada na data.de 

informando que no momento não esta beneficiando famílias com alimentação(cestas básicas), sSoment, 

anual 

29/06/2004- que irá organizar os Encontros, Seminários com Conselhos Municipais de Assist. Social
de impementação do SUAS(Sistema Unico de Assistência Social). Inclusive esteve presente na reunião na data d 
do São Vicente, e passa a citar pontos discutidos neste encontro; Recebido fokder/Convite. 

2008/04 em 

Comite da TELMA para participar do Lançamento do Programa de Governo , a ser realizado na data de 28/08 A 

16:00 h em Santos; Recebido O£ 72/04 Vig. Sanitária - em reposta ao nosso oficion° 051/04, com anero 

Relatório de Inspeção na residência da Sra. Lidia Biliano, e constatado que o local apesar da simplicidade 

encontrou higiene pessoal, bem como nas dependências internas e não possui inscrição Junto ao CMAS 

Sugerido pela Vigiláncia Sanitária algumas adaptações ; Oficio n 79/04 da Vig. Sanitária , em resposta ao 

Oficio 024/04 referente a solicitação de inspeções nas Entidades Soc. dos Amigos do Proj. Guri, Grupo

Renovação Unidos de Mongaguá-GRUM e Lar Infantil, anexo os Relatórios; Recebido Exemplar do Jornal

Prestando Contas" - da Imprensa Municipal - matéria CASA DOS CONSELHOS - deliberações CMI 

CMDCA CMAS E COM-EMPREGO. Prossegue por citar os relatórios da rede de Proteção Básica e Especial, 

conveniados Estado/União, proponente Prefeitura e Executora Centro Comunitário, referente o mês de agosto/04, 

passa a citar de forma sucinta. Após coloca em discussão e aprovação. Não havendo restrições, foi aprovado pek 

membros presentes. Outro assunto é referente a constituição da Comissão Municipal de Enfrentamento a 

Violencia Sexual Infanto Juvenil, pela Portaria de n° 241/04, Decreto 5143/04, devendo serem convocadoss os 

nomeados, para sua posse e primeira reunião, sugerindo a data de 15/09/05, às 15:00 h., nesta sede. Para 

discussões de formação da Executiva, Formação de Comissões e elaboração do Regimento Interno e outros 

assuntos.Em seguida, cita a realização pelo Centro Comunitário, Depros, Prefeitura do IV Dia de Ação Social, a 

realizar-se na data de 25/09/04, faz algumas citações no decorrer desta realização e estende o convite a todos. Não 

havendo outros assuntos e ninguém mais fez o uso da palavra o Sr. Presidente agradece a presença de todos e 

solicita que a ata seja lavrada, após será lida e aprovada por todos os presentes, que abaixo assinam. Nada mais. 

Mongaguá, 09 de setembro de 2004. 

Assinaturas: 

Amaldo Candido da Silva 

Marluce Luzia Gonçalves 

Monica Manzoli 

Otávio Marcius Goulardins 

Ana Borges Pereira Rodrigues dledauaus 
Valéris Pina de Carvalho

Geralda Itamar Oliveira 

Sra. Glaucia Karine Martins 

Izerte da Cruz 


