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ATA DA CENTESIMA SEGUNDA (102") REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELH 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- CMASS 

Ans 02 (dois) dias do mês de JUNHO de dois mil e aito (2008), ås 0900 horas, nesta Cidade, 
na sede provisória cedida, sito à Av. Marina, 65 Centro Mongaguá/SP. Realizou-se a 
centésima segunda (102) Reunião Ordinária do Conse!ho Municipal de Assistência Social de 
Mongaguá- CMAS. Presidida pelo Sr. Gabriel Dante, aualiado pela Sra Ana Cláudia Ferraz
(Casa dos Conselhos), com a presença dos membros: Sra.Nilma Dias Gusmão (Associação 
Nove Espera 
Abreu (Shaion), e Sra.Neii dos Santos (Prefeitura/Finanças). Teve inicio a reunião com a 
palavra o Sr. Gabrie, que agradece a presença de todos, em seguida coloca a pauta da Reunião

ça), Sr. Paulo Fenner (Cre2), Sra. Rita Carmina Gonçalves (Camp), Sr. Ailton de 

Ord1naria: 9- OJicios Emviudos e Kecebidos; 2) Aprovaçäo dos Kelatóruos 
Circunstanciados, referente o Mês de MAIO/2008; 3) -Comissões Temáticas - Fiscalização; 
4)-Assuntos Gerais. Prossegue o Sr. Presidente citando oficios enviados e recebidos: Enviado 
Oficio a Promotoria de Justiça de Mongaguá, na data de 19/05/2008, referente resposta ao oficio
n 262/2008 PJC, no que se refere a vistoria na casa de repouso Cam1nho de Luz unid l1, 

contendo o relatório do vistoria, Enviado Oficio a Promotoria de Justiça de Mongaguá, na data 
de 19/05/2008, reterente resposta ao oticio n 272/2008 - PJM. Em seguida passa c1tar oticio 

recebido n° 53/2008, do Poder Judiciário, na data de 05/05/2008, referente a visita na residência 
do Sr. Nelson Alves. Logo após, o Sr.Gabriel coloca sobre a Comssão de Fiscalhzação, 
informando que o trabalho está sendo comprometido, devido a ausência dos membros nas 
fiscal1zações mensais, disse ainda que irå reiterar a solic1tação de um técnico da saúde para estar 
compondo a Comiss�o de Fiscalização do CMAS, e solicitar do Ministério Público um prazo
maor para responder os oficios, devido a mdispon1b1lidade de tempo dos membros da 

Comissão. Em seguida, o Sr.Gabriel ressalta a importância de incluir a Casa de Repouso Caminho de Luz unidade I no cronograma de Fiscal1zação do mes de Junho, devido solicitação do Ministério Público. Logo após o Sr. Presidente 
mes de MAIO/2008, sendo aprovado unan1memente. Não havendo outros assuntos e n1nguémmais fez uso da palavra deu por encerrada a reunião que manda lavrar a ata gúe após lida vai 
ass1nada pela mesa LD1retora e anexada a ista dos présentes. Nada ma1s.

leitura dos Relatórios Circunstanciados do 

EXECUTIVA 

GABRIEL DANTE 
Presidente 

Ana Claudia Ferraz
Casa dos Conselhos 
Aux1lhando 


