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ATA DA SEPTUAGESIMA OUARTA(74)-REUNIÃO ORDINÁRIA Do COA
ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA -CMAS. 

MUNICIPAL DE

Aos três(3) dia do mês de outubro de dois mil e cinco (2005), às dez horas e cincoenta minutos(10:50"nove horas, 
nesta Cidade, na sede cedida pelo Centro Comunitário de Mongaguá, sito à Av. Marina, 63 - Itapoan,

Mongaguá.SP; realizou-se a Septuagésima Quarta(74) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assisténcia 
Social de Mongaguá-CMAS, Presidida pelo Sr. Otavio Marcius Goulardins e Secretariado pelo St. Amaldo 
Candido da Silva, auxiliando a Sra. Izerte da Cruz ( Casa dos Conselhos), com a presença dos membros st 
Raimundo Augusto da Silva, Sra. Iracema Ribeiro(Depros), Sr. Sérgio Eloy Monteiro Varanda e Edna Pulido 

Varanda (ABGE - Recanto Maria de Nazaré), Sra. Sra Ana Paula de Souza( Imand. Umb. Caboclo 7 Montanhas), 
Sr. Ailton de Abreu( Casa de Recuperação Agape Shalon). Sra. Adevania Aparecida Menezes( Depto. da Saúde), 

Sra Ana BP Rodrigues( Centro Comunitário), Sra. Rita Carmina Gonçalves( CAMP), Sra. Rose Neide M 

Mendonça( Cre2),Convidados: Sra.Jucimara Dias Rodrigues( Depros), Sr. José Manoel da Silva( Assoc. 

Comunitár1a Radio Aratu), conforme ista de presença assinada, que faz parte integrante desta Teve micioo a 

reunião com a palavra a Sr. Presidente, que sugere que o primeiro Secretariado dar continuidade aos trabalhos da 

mesa Coma palavra o Sr. Amaldo, que cita a necessidade da leitura e aprovação da ata anterior, mas sugere leitura

ndividual ao término faz seus esclarecimentos e ou colocações. Em seguida cita a pauta do dia: 1) Oficios e 

documentos enviados e recebidos; 2)- Discussão e Aprovação dos Relatórios dos Programas e Projetos conveniados 

Executora Centro Comunitário; 3)- Alteração da Portaria ( 558/05), 4)- Assuntos Gerais Prossegue com a 

palzvra o ST. Amaldo, por citar oficios e documentos enviados e recebidos, solicitando dos presentes consultar para 

c Conste em ata e após arquivo. Em seguida, sugere que a Sra. Jucimara( Técnica e Coordenadora dos Projetos

a1s), para exposiç�o dos Relatórios dos Programas e Projetos conveniados, proponente Prefeitura e Executora

Eo Comunitário, referente o mês de SETEMBRO/2005. Com a palavra a Sra. Jucimara que passa a citar de 

SuCnta pausando para as discussöes e esclarecimentos. Ao final, coloca em discussão e aprovação não 

dO restrições foi aprovado por unanimidade. Prossegue o Sr. Arnaldo, por citar que houve alteração da 

905, através da Portaria 558/05, na cadeira de representatividade da Sociedade Civil- CAMP e 

deUmb, 7 Montanhas Poder Público: Depto. Financeiro, Depto. da Culhura, inicia pela distribuição de 

Dre:presentes. Pede a palavra a Sra. Rose Neide, que cita o atraso do inicio desta reunião, pois vem sendo

dat evido o avanço da hora da reunião do CMDCA., sugere discussão para a possibilidade de alteração da 

mdo l0. Após discussão, ficando para que este assunto seja levada a plenara do CMDCA., para possivel 

D ,pOis este Conselho, deve realizar as reuniðes no 1° dia útil, devido a aprovação dos relatònos dos 

não havend dos. Em seguida, solicita dos presentes uso da palavra para suas colocações, ou esclarecimentos 

aprovada guem mais que fez uso da palavra, deu por 
encerada a reunido e manda lavrar ata e após lida, vai 

A EXECTTpresentes, 
conforme lista de presença que faz parte integrante desta ata. Nada mais 

Otávio Marcius Goulardins 
Presidente 
Amaldo Candido da Silva1 Secretário 


