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Ac pmere (o) da de mës de asto de dors mil e tres (2003) às dez horas. 

o 41 es dade a sede rowse 
deste Consela ssto à Av. Marma 74 63- tan . 

Reshnes: Qumagesma Terera (53) Reun1do Ordnára do Conseiho Municipal de 

d Mogu (MAS Presdda pelo 
Vice-Presadente Sr. Otiamo Marcus Goulardms sn 

Matar Lne Gmgahes Coma presenpa dos membros Conselheiros: Sr. Miton Jeronima 

Sa R Cmna Gnaves (Rotary Cube de Mongagua). Sr Neson Alves Janeiro (Ae (CA 

Cndadel Sa hete Marahies de Scuza (Associação São João Batista), Sr. Edgard Proc o 

ceo Sn Vae Felr da Sa (Canto Comunitano), convadada epresentando or n 

quarenta mn 

Tee mca rcuo com a pakrva o Senbor Vice-Presidenle, qe agradece a presenca 

ia aasenca do Sr. Pressdentee da Sra Lúcia Helena DAviia Proci�a, devdo a outros e 

Eegda faz a ietua da aa ntenor. Apos a letura pås em discussão e aprovação. Não haen 

foproaa pr teáos Prossegue o Sr. Oivio por colocar a pauta do dia 1>OCos enviados p 

2 Descussio e Aprovação dos Relatónos do Plano de Trabalho dos Projetos Socais conveni a 

Goemo Esadun em parecers com o Municipio e executorao Centro Comunkaro de Mongaa 

e juiho 2003 Sendo eles: Espaço Amigo, Abrigo Infanti, Fortalecendo a familia Renda Cida 

3Oueros assuntos Decorenies Prossege por colocar oficos enviados e recebidos: oficios s0 

703 ao Mmisieno Publico, em resposta a solicitação da Promotoria da fiscalização, oñcio nusis 

DRADS, comnexo a A 
Conerencaas2003, ofico n04903 de A å S, para todos os membros conm anexo, novo calendáno anr 
afhcoO5003, para DRADS, com anexo fomuliro do quesbonário da Avaliação dos 10 Anos dol0s
Oicios kecebndos Oficio do Ministèrio àa Assistència e Promoção Social de n8003, com os vakores a 
anslcréncn de recarsos para o findo do Programa Agente Jovem, oficio de n°400/03 do Ministeno Pabico 
m reieraçao ao oficio r25403, solicitando envio de imfomações dos traba>hos da comissão de fiscakzacã 
lncksive foi respondado confonme oficio citado de n047/03, recebido r018/03 do CONSEAS, informanjo 
composiçao da nova mesa Drcoa e passa a fazer a leitura na integra; recebido oficio nO5003 DRADS 
covdando para a reumdo m data de I0/07/03 e também o coavite para cerimônia de assinatura do comêno
a SEADS e Entdades na data de 11/07K3, recebido convite da CEPAM para o curso de elaboração àe 
proyeos morma também se houver interesse por parte dos membros, favor confimar a sua inscrição. Foi 
recebidas duas mscrçðes das Associações: Associaç�o de Capoeira Mistura de Raça e CIEE (Centro de 
Integação Empresa-Escola). Em segusda passa a palavra a técnica Assistente Social Mana Aparecda gue 
escierece sa representativdade como, técnica responsável pelos projetos desde junho03 e bem como ss upervisio e mea por Citar Projeto Abrigo Provisóno, citando a demanda atendida e a percapta receps endo quesuonado pelos presentes os valores recebidos mensalmente por cada criança, que em compd com uma percapta de um detendo o valor é desproporcional. Ressata ainda que os gastos do mun relação ao valor do convênso são maiores do que a ajuda de custo recebida pelo Projeo. Coloca ta 

Saa Depros a Sa Man Aparecida Teneira Regis, Sra lzerteda Cruz (Assiste 

do 

Te 

Ass 

dos, como 

para Parecer, Relatório e Relação dos Delegados, eleitos, ree 
a 

valores. Prossegue por colocar o Projeto Espaço Amigo/Recriar, que cita o nimero das criana

s 

Apis 

seus 
Proyeto do lkdosolConviver, citando as metas de atendimento e sua percapta, que discubdo tam 

mbém 

estão 

o 

sendo stenddas,suas metas e a sua percapta, bem como o projeto Fortalecendobafoi solicitado aos membros, discussão e aprovação, não havendo ninguém que fizessepor todos os presentes. Neste momento a Técnica solicita, licença para se ausentar da reunia0, 

a Famila/Renda Cidad 
objeções, foi a 

provado

ido a outros
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Toma a palavra o . VIce-Presdente, qe cta sobre a campanha dns RCs Fsenlares qie 

sta no aguardo da Sra, Varlete (CONSEG) retomar das ferias, eits tamhém, ane està sendo

compromis

esclarece

realizadeada as fiscalizações, por por/em na út1ma agenda, falta os relatórios do teenien de engenharna Nae havende

eeuntos solcita dos membros uso da palavra para suas colocaçies Ninguem fez o sn, den pr 

o a reuntão e manda lavrar a Ata qe após hda, fon aprovada por todos on membros presentes Nata 

encema

mais. Mongaguá, Ol de agosto de 2003 
Assmatura 

s. Otavno Marcius Goulardins 

Sra. Marluce Luzia Gonçalves 

Sra Varlete Souza Magalhães 

St. Milton Jeronimo Belli 

S. Nelson A Janeiro

Sra.Maria aparecida Teixeira Regis

ANaiczda llee_Sra Vilma Felix da Silva

St. Edgard Procida Junior

Sra. lzerteda Cruz 


