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ATA DA CENTESIMA TERCEIRA (103) REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS

An 1 (primeira) dia do mês de JULHO de dois mil e oito (2008), ås 09 00h, nesta Cidade, na 
sede provisória cedida, sito a Av. Marina, 65 Centro - Mongaguá/SP. Realizou-se a centésima 

terceira (103) Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Mongaguá 
CMAS. Presidida pelo St. Gabriel Dantee auxiliado pela Sra Evelyn de Castro Benites (Casa 
dos Conselhos), com a presença dos nenbros. Sr. Paulo Tenmer (Cre2), Sia Nima Dias 
Gusmão (Ass Nova Esperança), Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), Sra Celma 
Gazoii Bergamaschi (Cras - Depros), Sra. Ana Pauia de Souza (Ass. Sete Montanhas) e Sra 

Rita Carmina (Camp). Teve inicio a reunião com a reunião com a palavra o St. Presidente que 
agradece a presença de todos, em seguida coloca a pauta da Reunião Ordinária: 1)- ficios
Emviados e Recebidos; 2)- Comissões Temáticas Fiscalização; 3)- 12* Pleito Eleitoral 
CONSEAS; 4-4provação dos Relatórios Circunstanciados, referente o Més 
JUNHO/2008; 5)- Assuntos gerais Prossegue o Sr. Presidente citando os oficios enviados e 
recebxdos, Envnado Uticio n 024/08 ao Departamento Municipal de Saude, na data de 
11/06/2008, referente reiteração do Oficio n° 013/08, solicitando a indicação de um 

representante da saude para compor a Comssão de Fiscal1zação do CMAS. inctus1ive, coloca o 

Sr. Presidente que é de grande importância a representação de um técnico da Saúde na 

Comssão de Fiscalhzação. Prossegue citando o Receb1mento do Oticio n* 123/2008, da Cämara 

Municipal de Mongaguá, na data de 06/06/2008, referente Moção de Congratulações ao 

Assistente Social. Recebido correspondência do Inst1tuto Sedes Sapientiane, na data de 

27/06/2008, referente a curso de extensão na área de gerontologia. Prosseguindo o Sr. 
Presidente faz letura dos relatórios circunstanciados referente o mës de JUNHO/2008, sendo

analisados pelos membros presentes na reunião e aprovado unanimemente. Em seguida o Sr. 
Presidente taz esclarec1mentos sobre o 12" Pleito Elentoral Conseas, ntormando que o Pleito 

Municipal deverá ser realizado até a data de 30/07/2008, esclarecendo que será convocada uma 
reunião extraord1nária para anal1se dos candidatos eleitorese eleitores, e após a votação a 

documentação será encaminhada à Drads Baixada Santista para continuidade nos trâmites do 
Plento. Em seguida, sugere a Sra Evelyn que seja agendada a reunião extraord1nárna para a data 

de 15/07/2008, sendo aprovado unanimemente. N�o havendo ninguém mais que fez uso da 

palavra deu por encerrada a reunião que manda lavrar a ata, que após hda vai ass1nada por sua 

diretoria presente fazendo parte integrante desta ata a lista dos membros presentes devidamente 

ass1nada. Nada mais. 
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