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ATA Nº. 014/2015 - Reunião Ordinária, aos vinte e um (21) dias do mês de setembro1

de dois mil e quinze, às 13h30min, na sede da Secretaria Municipal de Assistência2

Social, sito Avenida Adelino José Zamo, n° 629S - nesta cidade, foi realizada reunião3

ordinária convocada pela Presidente Senhora Daniela Geremia, onde depois de4

constatado quórum, a Presidente deu inicio á reunião dando boas vindas a todos os5

conselheiros presentes. Conforme a pauta: Item 01 - Leitura e aprovação da Ata da6

Reunião Ordinária n.º 013/2015, foi lida, aprovada e assinada. Item 02 – Alteração e7

aprovação do Regimento interno do CMH; Foi feito a leitura/alterações e aprovação do8

Regimento Interno. Item 03 – Nos informes a senhora Dominga informou sobre a9

documentação dos habitacionais, Morar Melhor e Meu Lar estão quase prontos, mas o10

Governo do Estado ainda não tem o papel com o timbre do Governo atual para a11

impressão dos títulos. Ficou marcada a próxima reunião para o dia 18 de novembro.12

Nada mais a discutir, a Presidente da reunião coloca a palavra livre, que, no entanto,13

sem mais manifestações, deu-se por encerrada esta reunião. Eu Lúcia Capeletti,14

Secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que contém 01 (uma) páginas com 28 (vinte15

e oito) linhas e 01 (um) anexos: 1- Lista de Presença da reunião assinada pelos membros16

participantes. Ata que vai assinada por mim Secretária Executiva e pela Presidente,17

Senhora, Daniela Geremia e segue para assinatura dos demais membros presentes na18

reunião.19

Lúcia Capeletti (Secretária Executiva)20

Daniela Geremia (Presidente)21

Dominga Cassol Comiran22

Suzamara Lamaison Rubin23

Edilson Perinazzo24

Raimundo Pinheiro Nunes25

Lindovania de Souza Coelho26

Sandrely Souza Lopes27

Campos de Júlio – Mato Grosso, 21 de setembro de 2015.28


