
Conselho Municipal dos Direltos da Criança e Adolescente 
Avenida Marina, 74 Centro Tel.: (13) 3507-1074 CEP 11730-000 Mongaguá -sP 

ATA DA DECIMA PRIMEIRA(11') REUNIÁO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ -CMDCA.
AOs doze(12) dias do mês de janeiro de dois mil e seis (2006), às 9:35 horas(nove horas e trinta e cinco minutos) nesta 
Cidade, na sede provisória cedlda, sito à Av. Marina, 65 Itapoan -Centro Mongaguá/SP. Realizou-se a 11a (décima 
primeira) Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá - CMDCA. 
Presidida Vice-Presidente Sra. Andréa Soares de Moura e Silva e secretariada pela Sra. Evira Cid Reggiani, auxiliada pela Sra. Izerte da Cruz e Sofia Carolina( Casa dos Conselhos), com a presença dos membros: Sr. Neusa A Abreu(Comunid 
Terap. Shaloon), Sr. Paulo Fenner( Cre2),Sr. Otávio Marcius Goulardins(Depto. Jurídico), Sra. Ana Paula de Souza(
Associação Benef. 7 Montanhas), Sra.Eliane S. Santos( Depto. da Saúde), Sra. Jucimara Dias Araújo Rodrigues( Fundo 
Soc. da solidariedade), Sr. Otávio Marcius Goulardins( Depto. Jurídico), Sra. Rita Carmina Gonçalves( CAMP), Sr. José 
Ricardo Pettine( Depto. da Cultura), Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso( Depto. da Promoção Social), Sra. Renata Cristina

Femandese S. Ademison Rodrigues, Sr. Cristiano de Freitas( Conselho Tutelar), Teve inicioa reuniäo com a palavra a Sra. 
Andréa, agradece a presença dos membros, e justiça que não houve reunião Ordinária, devido as festividades, porém

devido alguns assuntos importantes foi marcada esta reunião, justifica também a ausência da Sra. Neli dos Santos( Depto. 
da contabilidade), devido a compromissos do departamento. Passaa citar a ordem dia: 1)Documentos e oftios enviados
erecebidos: 2- Alteração da Mesa Diretora; 3)- Doações do FMDCA., 4)- Assuntos Gerais-Alteraão da Lei 2086fAbrigo
Provisónio). Sugere que a 1a Secretaria - Elvira, dê continuidade aos trabalhos. Com a palavra a Sra. Elvira que inicia pela 

leitura da ata anterior. Após a leitura coloca em discussão e aprovação. Não havendo objeções foi aprovada por todos
presentes. Em seguida, passa a citar os documentos e oficios emviados e recebidos: Orientações da Abring para proposta
do envio de Projetos. Em caso de interesse das Entidades deve retirar cópia do referido manual para pleitear a verba 
recebido oficio n° 027/06, do Conselho Tutelar com anexo a Planilha de Presença, referente o mês de Dezembro/05, 
inclusive enviado junto ao Executivo para as providencias, recebido Oficio da Elektro, solicitando emissão de recibos 
referente as doações no valor R$15.000,00(quinze mil reais), junto ao FMDCA., Esclarece a Sra. Elvira que diante da falta 
dos comprovantes depósitos que não acompanhou a documentação recebida, foi emitido recebido baseado nas informações 
dos extratos, que aparece um valor(R$10.000,00) identificado como SIAFEM, sugere também que providencie tais extratos
para manter no arquivo. Ficando a carga da Sra. Gestora Sra. Neil de encaminhar. Inclusive deve a Comissão de Finanças, 
reunir-se para iniciar as discussões para possível benefíicios junto às Entidades neste segmento, bem como a elaboração da 
Resolução Normativa, recebido da Conselheira Tutelar Vera Seckler, documentos comprovantes laudos médicos cópias. 
Esclarece a Sra. Elvira da necessidade de solicitar da mesma doCumentos originais. Diante de fatos relatados em 
plenária(novembro), foi encaminhado junto ao Ministério Público fatos para possivel providencia e no aguardo do Orgão. 
Neste momento, deu início a discussão da formação da Comissão de Etica, garantido em Lei( Conselho Tutelar), pois neste 
caso esta Comissäo deveria estar formada para averiguação das iregularidades do OrgãofCT), devendo ser solicitado junto 
ao Executivo para esta formação. Prossegue a reunião, por citar a necessidade de alterar o Calendário das Reunies, pois 
o5 calendários do CMAS e CMDCA., foram resolvidos para estarem realizando no mesmo dia, porém o CMAS., vem sendo 
prejudiada devido aos atrasos deste Conselho, avançando no horário do CMAS, Sugere iniciar as discussões para possive!
mudana.Após discussão ficou aprovado que as reuniöes será todo 5°(quinto) dia útil do mès no horário das 9:00 horas 
Outro assunto, éa alteração da Portaria que altera a cadeira de representatividade do Fundo Social da Soilidariedade, como 
itular ficando a Sra. Jucimara Dias A Rodrigues. Diante da mudança hà necessidade de também alterar a mesa Diretora, 
pois o representante anterior, possuía o cargo de Presidente. Solicita dos presentes manifestação de candidatar-se ao cargo 

de Presidente Neste momento, com a palavra a Sra. Jucimara, que se dspõe ao cargo. Não havendomais ninguémque 
dispos ao cargo, Foi aprovado por unanimidade, os demals cargos permanecem sem alteração. Prossegue com a palavra a 

Sfd. Jucimara, que cita o Municipio passou a ser Gestäo Basica-Diario Oricial de 27/12/05. Outro assunto, é referente 
alteracão da Lei 2086/05, segundo orientações do Ministério PublicO, ha um lapso na redação do art. 2°, após reunião com 
aiguns técnico ( Juridico Depto. Social ), foi elaborada uma minuta da redaçao e encaminhado para o Executivo para 

providencias, porém até o momento não houve respostä. Nåo havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra
Oeu por encerrada a reunião, que manda lavrar a ata que apos Iida vai dprovacda pela Mesa Diretora, e anexoa lista dos 

presentes. Nada mais 
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