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ATA DA CENTÉSIMA PRIMEIRA(101) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTËNCIA SOCIAL-CMAS 

Aos 05 (cinco) dias do mês de MAIO de dois mil e oito (2008), ås 09:00 horas, nesta cidade,
na sede provisóna cedida, sito a Av. Marina, 74 Centro
centésima primeira (101) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de 
Mongaguá - CMAS. Presidida pelo Sr. Gabriel Dante e secretariada pela Sra. Ana Cláudia
Ferraz (Casa dos Conselhos), com a presença dos membros: Sr. Paulo Fenner (Cre2). Sra 

Celma Gazoli Bergamasch (Depros), Sra. Neli dos Santos (Prefeitura/Finanças), eo S. Manoel
Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança). Teve início a reunião com a palavra o Sr. Presidenteque 
agradece a presença e todos, em seguida coloca a pauta da Reunião Ordinária: 1 fcios
Enviados e Recebidos; 2)> Aprovação dos Relatórios Circunstanciados, referente o Mës de 
ABRIL2008; 3)- Comissões Temáticas Fiscalização; 4)- Assuntos Gerais. Prossegue o Sr 

Presidente justificando a ausência da Sra Maria Aparecida Teixeira Régis, devido a outros 
compromissos, passando a citar os oficios enviados e recebidos: Enviado Oficio à Promotoria de 

Justiça de Mongaguá, na data de 08/04/2008, em resposta ao oficio n 181/2008-PIM, no que 
se refere a vistoria na Clinica D'Amore, encaminhando anexo o relatório de vistoria a fim de 
constatar o tratamento disponibilizado à Senhora Josefa Garcia Cardoso, Enviado Oficio à 
Promotoria de Justiça de Mongaguá, na data de 08/04/2008, em resposta ao oficio n°1 14/2008 
PIM, no que se refere a solicitação de vistoria na Clínica D'Amore, encaminhando anexo
relatório de vistoria para averiguar as declarações prestadas pelas Senhoras Anislei Aparecida
Tristão e Susie Irineu Silva; Enviado Oficio à Promotoria de Justiça de Mongaguá, na data de 
08/04/2008, referente resposta ao oficio n° 124/2008 PIM, no que se refere a vistoria na 
Clinica D'Amore, sendo encaminhado anexo relatório de vistoria realizada pela Comissão de 
Fiscalização, a fim de constatar o tratamento disponibilizado à Senhora Marly Mendonça 
Santos. Nesse momento, questiona o Sr. Gabriel sobre a vistoria realizada na Clinica D' Amore,
conforme solicitado pelo Ministério Público, se caso foi contatado alguma irregularidade na 
entidade. Esclarece a Sra. Celma que durante a vistoria não foram constatadas irregularidades, e 
que apesar de haver grande número de intemos, o local é grande e apropriado para o 
atendimento.Prossegue o Sr Gabriel colocando o e-mail do Ministério do Desenvolvimento 
Social, na data de 22/04/2008, referente informação sobre práticas inoyadoras na gestão do 
Programa Bolsa Familia. Logo após o Sr. Presidente coloca os Relatóriós Cirqunstanciados do 

més de ABRIL/2008, sendo aprovado unanimemente. Não havendo ontros assluntos e ninguém 
mais fez uso da palavra deu por encerada a reunião que manda laykaraala que após lida vai 
assinada pela mesa Diretora e anexadaajstados presentes. Nasla máis.
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