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ATA DA QUINQUAGÉSIMA 
QUARTA(54) REUNIÁO, 

ORDINARIA DO CONS 

MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUA 
-CMAS. 

HO 

Ao primeiro (01) dia do mês de setembro de dois mile três (2003), ås dezh 

na 
do 

horas e 

quarenta cinco minutos (10:45), nesta Cidade, na sede provisória deste Consellho, sito à Av, Mari 

74/63- ltapoan, Mongaguá SP. Realizou-se a Qüinquagésima Quarta (54) Reunião Ordinária 

Conselho Municipal de Assistência Social de Mongaguá-CMAS. Pres1idida por Arnaldo Candidod 

Silva e secretariado por Marluce Luzia Gonçalves. Com a presença dos membros Conselheiros: n 

Otávio Marcius Goulardins (Dept. Juridico); Sr. Milton Jerônimo Belli (CAMP); Nelson Ala 

Janeiro (Associação Luz e Caridade), Sra. Varlete de Souza Magalhães (Secretaria da Seguranea 

Püblica), Sr. Edgard Prócida Junior (Dept Financeiro), Sra.Vilma Felix da Silva (Cento

Comunitário), Sra. Valéria Pina de Carvalho ( Assoc. Benef. Nova Esperança) convidada

representando como Técnica Assistente Social, a Sra. Maria Aparecida Teixera Regis, Sra. Izerte da 

Cruz (Assistente/Secretária). Teve início a reunião com a palavra o Senhor Presidente, que agradece 

a presença dos membros, justifica a ausência Sra. Lúcia Helena D'Avila Prócida, devido a outros

compromissos. Em seguida, faza leitura da ata anterior, para lembrar os assuntos já discutidos. Após 

a leitura, esclarece que à partir do arranjo deste novo Calendário; as atas estão sendo lidas e 

aprovadas individual, devido ao prazo do envio de sua cópia e parecer, junto à Secretaria. Prossegue 

o Sr. Amaldo, por colocar a pauta do dia: I- Oficios enviados e recebidos; 2)- Discussão e 

Aprovação dos Relatórios do Plano de Trabalho dos Projetos Sociais conveniados, com o Govemo

Estadual em pareceria com o Municipio e executora o Centro Comunitário de Mongaguá, referente ao 

mês de AGOSTO/2003. Sendo eles: Espaço Amigo, Abrigo Infantil, Fortalecendo a Familia/Renda 

Cidadã e ldoso, 3)- Outros assuntos/Decorrentes. Prossegue por colocar oficios enviados e recebidos: 

enviado Parecer n°007/03 e Cópia da Ata-CMAS, referente Aprovação de Relatórios dos Planos de 

Trabalho dos Projetos Sociais, do mês de julho/03; enviado oficio n°O51/03/CIEE, anexo Formuláros

de Cadastro/CMAS/CMDCA.; Enviada via Fax Relação dos Abrigos de Idosos( Mar e Sol, Caminho 

de Luz e Vitória da Luz ), junto a Secretaria da Educação. Esclarece o Senhor Analdo que esta 

SecretarialRegional; não solicitou e informou oficializando a finalidade dessas informações. 
Recebido Noticias do Conseas, informando a nova Mesa Diretora, recebido convite do CMAS/Santos, 

para a V Conferência/CMAS. Em seguida passa a palavra a Sra. Maria Aparecida Teixeira Regis
Técnica Assistente Social), que inicia por citar: Projeto Abrigo Provisório, citando a mela 

conveniado de 10(dez) crianças/adolescentes, que neste mês(agosto) atendeu a meta estipulada.
Projeto do ldoso/Conviver, citando as metas de atendimento de 30(trinta), porem o Municipio aten 
245(duzentose quarenta e cinco) idosos. Esclarece ainda, que vem acompanhando na supervisao 

que este foi implantado trabalhos manuais, que foi bem aceito mais esta atividade. Lembra ainda 
mês é comemorado a Semana do ldoso. Esclarece o Senhor Armaldo, que segundo o Fundo 

Social/Estado, as comemorações em homenagem aos Idosos, deveria acontecer de 1° ao dia luro 
porem não houve tempo para esta realização, mas nosso Município está organizando este eventos 

22 a 26/09/03, com diversas atividades, como: caminhada, tai shi shuan, exposiçðes, baile, esporte
concursos, jogOs diversos e etc. Lembra também, da participação dos idosos em 7(sete) categorias n 
7JORI, que será no Municipio de Caraguatatuba. Inclusive, sugere discussåo para lançar a Cartilha 

Prossegue a Sra. Maria Aparecida, 
por citar o Projeto Espaço Amigo, a meta conveniada é de 50(cinqüenta),sendo que o atendimento e 
do Idoso, com diversas informações de direitos constitucionais. 
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Cita Dara 75(setenta e cinco) e o Municipio possui um Programa paralelo chamado Projeto Recriar,imadamente 500(quinhentas) crianças/adolescentes, e também vem fazendo a ndendo aproxima 

aunervisão semanalnente com experiencias, teoria, prática, cidadania e social.. Outro Projeto,
Eartalecendo a Famiha/Renda Cdada, com a meta de atendimento de 30(trinta) conveniados e 
stendendo somente a meta. Após, foi solicitado aos membros, discussão e aprovação, não havendo
ninguém que fizesse objeçðes, foi aprovado por todos os presentes. Prossegue com a palavra o Senhor
Amaldo, que coloca sobre o Projeto GURI, desenvolvido pelo Departamento da Cultura com parceriado Estado, para atender 300(trezentas) crianças/adolescentes, mas no momento atende 138(cento e 
trinta e oito) crianças/adolescentes, pois o Municipio recebeu apenas alguns equipamentos como 
iolão celo, viola e violino, formando musicoe coral; a intenção é que todos os Municípios possuam
Orquestra e Coral. Inclusive neste final de semana a representante da Secretária do Estado, esteve no 
Municipio, segundo a mesma, em pouco tempo, receberemos alguns novos instrumentos. Prossegue
ainda, por citar que o III Dia de Ação e Cidadania, foi transferido sua realização para a data de 
04/10/03. E, esclarece que houve alguns imprevistos como: roubo da instalação elétrica e o clima não 
ajudou. Coloca também, que o CMDCA., iniciará à partir 12/09, "Campanha de ldentíf+cação/RG", 
beneficiandotodas as criançasladolescentes da rede de ensino do Municipio, com parceria Executivo 
e CONSEG/DELPOL e outras pessoas envolvidas. Complementa a Sra. Varlete(Delpol) que esta 
Campanha é a primeira do Brasil. Fala também, da importância da criança/adolescente, possuir 
documento de identificação, diante de vários raptos e desaparecimento de criança, o documento 
auxiliaria na busca, como também é um direito constitucional. Prossegue o Senhor Amaldo, por citar 
outra pauta do CMDCA é a realização do FORUM, com a participação de todos os representantes da 
Justiça, marcada para a data de 06/10, local ainda não definido, provavelmente na ETE., com a 
proposta de melhoria no atendimento de adolescente em conflito com a lei, que vem crescendo. Outro 
assunto, é o Projeto da Educação,, que as Unidades escolares estão abertas nos finais de semana para 
atividades sociais, ou seja, Programa da Familia nas Escolas Estaduais. Coloca a Sra Valéria
Pina(Conselheira Tutelar), que está faltando atividades nesta proposta, e os pais não estão
participando. Informa também, o Senhor Armaldo, que segundo a Secretaria(Seads) o Municipio deve 
elaborar o Plano Plurianual/2004-2007, e fazer constar todas as informaçðes como: necessidades e 
realidade, e que a maior responsabilidade é dos membros na sua elaboração, inclusive conhecer o 
Plano Municipal de Assistência Social. Outra intenção do Estado, à partir do ano vindouro é unificar
todos os Programas do Estado, e repassar ao Municipio que caberá destinar dentro da sua prioridade. 
Diante das responsabilidades dos Conselheiros em fazer os devidos acompanhamentos. E tem notado 
a falta de interesse da participação dos membros, que vem tendo muitas faltas registradas, inclusive 
Sugere que sejam advertidos oficialmente. Esclarece ainda, que a Fiscalização está atrasada por fata 
da colaboração de uma representação técnica. Devendo ser também oficializada determinando prazo
de entrega dos relatórios. Não havendo outros assuntos, solicita dos membros uso da palavra para 

Suas colocações. Ninguém fez o uso, deu por encerrada a reuniäo e manda lavrar a Ata que após lida, 
oi aprovada por todos os membros presentes. Nada mais. Mongaguá, 01 de setembro de 2003.

Assinaturas 
St. Amaldo Candido da Silva

St. Otávio Marcius Goulardins 
Sra. Marluce Luzia Gonçalves 
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