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ATA DA CENTÉSIMA QUINTA (105) REUNIÃO ORDINÁRIAD0 CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMAS

Aos 01 (pimeiro) dia do mês de SETEMBRO de dois mil e oito (2008), às 09:30h, nesta 
cidade, sito a Av. Marina, 65 Centro Mongaguá/SP. Realizou-se a centésima quinta (105) 
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de Mongaguá. CMAS. 
Dirigida pela Sra. Maria Aparecida Teixeira Régis e auxiliada pela Sra. Evelyn de Castro
Benites (Casa dos Conselhos), com a presença dos membros: Sra. Maria Lúcia Barbosa 
(APAE); Sra. Nilma Dias Gusmão (Associação Beneficente Nova Esperança), Sra. Celma 
Gazolli Bergamaschi (Depros) e Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança). Inicia-se a 
reunião com a palavra a Sra Maria Aparecida que agradece a presença de todos, em seguida
coloca a pauta da Reunião Ordinária: 1)-0ficios Enviados e Recebidos; 2)- Aprovação dos 
Relatórios Circunstanciados/Ref. Mês de AGOSTO/2008,; 3-Assuntos Gerais. Prossegue 
colocando que devido a ausência da maioria dos membros, sugere que a pauta da reunião seja 
lida na próxima reunião ordinária, sendo apenas colocado nesta reunião os Relatórios
Circunstanciados, devido a necessidade de cumprir os prazos. Em seguida faz leitura na integra 
dos Relatórios Circunstanciados Ref. Mês de AGOSTO/2008, sendo analisado e aprovado
unanimemente. Neste momento a Sra Nilma questiona se está sendo oferecido ao Grupo de 
terceira idade Conviver curso de informática. Esclarece a Sra Maria Aparecida que os 
participantes do conviver possuem direito ao curso de informática como qualquer outro
munícipe, mas que deverá procurar o CRAS mais próximo de sua residência para fazer a 
inscrição e aguardar vaga no curso. Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da 
palavra deu por encerrada a reunião que manda lavrar ata que após lida vai assinadapela mesa 
Diretora e anexada a lista dos presentes. Nada mais. 
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