
3ua Conselho Municipal da Assistência Social de Mongaguá -o0o 

Avenida Marina, 74 
Centro Mongaguá0.M.A.S. Contatos (13) 3507-1074 CEP 11.730-000 

ATA DA 97 (NONAGESIMA SETIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO KUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONGAGUÁ- CMAS 
Ao 03(Três) dia do mês de JANEIRO de 2008 (dois mil e oito).às 9:30(nove horas e trinta e minutos), nesta Cidade, na sede do antigo Clube Itapoan, sito à Av. Marina, 65, Centro Mongaguá Realizou-se a Nonagésima Sétima (97) Reunião Ordinárna do Conselho Municipal de Assistência Social- CMAS, - Coordenada pela Sra. Secretánia Mania Aparecida TeixeiraRégis (Fundo Social), com a presença dos membros: Sr. Paulo Fenner (Suplente-Cre2), Sra Rita Carmina Gonçalves (CAMP), Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança). Teve inicio a reunião com a palavra a Sra. Maria Aparecida cita a pauta do dia: 1-Offcios enviados

e recebidos; 2 Aprovação de Relatórios Circunstanciados e Prestação de Contas/Pareial dos Programas e Projetos conveniados, entre Estado e Prefeitura, referente o mês de DEZEMBRO2007; 3¥Comissão de Fiscalização; 4>Atualização do Cadastro de 
Entidades; 4-Assuntos Gerais. Prossegue colocando que em virtude da ausência de muitos 
Conselheiros, sugere que a pauta desta reunião seja transferida para a próxima reunião, apenas sendo colocando nesta reunião os Relatórios Circunstanciados referente ao mes de 
DEZEMBRO/2007. Nesse momento, a Sra. Maria Aparecida realiza a leitura na integra dos 
Relatórios Circunstanciados do mês de DEZEMBRO/2007, coloca sobre as atividades do Idoso
(Centro Social do Idoso), Recrar, Abngo Infantil e Renda Cidadä�. Informa também que foi 
realizado o Depros Fashion Day, finalizando os trabalhos dos cursos, e coloca também que foi 
finalizada a reforma no Abrigo Infantil, sendo utilizado a Cromoterapia, visando o bem estar
dos abrigados através das cores, tendo também plantas no local. Após foi solicitado aos 
presentes uso da palavra para suas colocações e aprovação. Não havendo restriçães foi aprovada 
por unanimidade. Em seguida, foi colocado aos presentes que as entidades possuem prazo para 

regularização da inscrição nos Conselhos, sendo que caso a mesma não seja realizada a ntidade 

sera descadastrada. Não havendo mais ninguém que fez o uso da palavra o Senhor Presidente 

deu por encerrada a reunião, e manda lavrar ata, após lida será aprovada pelos membros 

presentes,conforme lista de presenças que faz parte integrante desta ata. Nada mais.
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