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

ATA DA 107 REUNI ORDINÁRIA DO cONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA-CMDCA 
Aos SEIS(06) dias do mês de FEVEREIRo de 2009, às 9:35h (nove horas e trinta e cinco minutos), nesta Cidade, na sede da Diretoria de Assistencia Social-DAS, sito à Av. Marina, 65, Centro, Mongaguá-SP, realizou-se a 107 Reunião Ordinária do Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá-CMDCA, com a presença dos 
membros da sociedade civil reconduzidos por 90 dias 
Recuperação Shalon), Almerinda Bucanas( CAMP) Sra. Lilian Soledad da Silva( Cre2), 
Valéria Pina de Carvalho ( Fundo Soc. Da Solidariedade), Sra. Teresa Cristina Aguiar 
Tofanello Wiazowski( Dir de Assistência Social), Sra Renata Louzada de Lima( Assessoria 
Juridica ), Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso( Assistente Social-Depros), Sra. Luciana de 
Andrade Zangirolame(DAS) Sra. Aparecida F. Martins (Dir. De Cultura), Sr. Edilson José 
dos Santos(Dir.Segurança). assistente da Casa dos Conselhos: Sra. Izerte da Cruz e Derli 
Aparecida Leiteda Silva Teve início a reunião com a palavra a Sra Eliana Cristina, que 
cita a pauta do dia: 1)- Oficios e informes enviados e recebidos; 2) Denúncia recebida de 

Conselheiro Tutelar; 3Calendário das reuniões Ordinária/2009; 4-) Deliberação 
Condeca 008/2008; 5- Outros assuntos. Passa citar os informes recebidos on-line para 
conhecimento: Associação Mão Dadas, Unicef, alterações de artigos do ECA, Rede de 
Garantia de Direitos, Convite da Rede Metropolitana dos CMDCA's,
FRAS/BSA, a ser realizada na data de 1 1/2, no Municipio de Itanhaém, sugere distribuição
para os presentes; Deliberação cONDECA 008/2008-FEDCA/2009, referente ao Repasse
de Recurso do Fundo Estadual/FEDCA., estando à disposição dos presentes para possivel
apresentação de seus Projetos de pleitear esta verba dentro dos eixos citados, coloca a Sra 
Eliana a neeessidade de providenciar os trâmites para divulgação e documentos citados, 

pois o prazo é de até 05/03, devendo convocar reunião da Comissão e ou até a 

extraordinária, caso houver protocolos de projetos. Após discussão ficandoaprovada que os 

protocolos será aceito até 28/02/09. Outro assunto é Destinação Criança que a Sra. Gestora 

deve providenciaro Relatório até março/2009, segundo informou a Sra. Neli ( Gestora)D 
que está no prazo, pois tendo até março para apresentar este Relatório;. Convite para 

Reunião da Rede Metropolitana dos CMDCA's, sendo justificado, pois o recebimento foi 

um dia anterior e não houve tempo hábil para encaminhar nosso representante; Recebido 

Oficio n° 03/09-DRADS, para a reunião da ADS-Agência de Desenvolvimento, de 

apresentação do Projeto Procap., neste momento a representante da Casa dos Conselhos 

passa a esclarecer que estiveram presentes: nossos representantes(Diretoria DAS e Casa dos 

Conselhos), sta reunião foi apres entado a proposta da Agencia, irá realizar um Seminário 

com as Entidades Sociais, com intenção de capacitação, e após oferecer uma linha de 

crédito, devendo ser encaminhado Relação das Entidades sociais do Municipio. Enviado 

oficio Especial aos Diretores das Diretorias Municipais que tem cadeira de 

representatividade neste Conselho e indicando seus representantes; Enviado também oficio
n° 006/09, ao Executivo solicitando a recondução da sociedade cível por 90 dias, até que 
formalize a atual Gestão, pois estando no aguardo das Diretorias encaminharem seus 
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representantes. Prossegue citando o Relatório Circunstanciado de denuncia de atendi..
do Orgão Conselho Tutelar. Sugere quea Comissão de Etica, seja convocada para to ciência e apuração da veracidade do caso de conduta da Conselheira citada. Fsclar mar 
segundo a Lei Municipal, que rege o Conselho Tutelar esta Comissão éformada
Executivo, após várias solicitações da gest�o anterior, não sendo instalado 
discussão e aprovação da plenária que instalou uma comissao por seus representantes na averiguações e encaminhamentos de direito. Outro assunto, é referente ao Plano de Acã 
que deverá ser atualizado, dentre os assuntos deliberar o Fundo, pois houveram doacesconforme emissão de recibos e necessita que seja destinado para que possamos justificar aos doadores este beneficio. Neste momento, esclarece a Sra. Teresa Cristina que, está sendo providenciado o despacho de 03(três) processo de Projetos que serão beneficiados com as verbas do FMDCA, com andamento da gestão anterior. Prossegue a Sra. Eliana colocando os Programas e Projetos que atende crianças e adolescentes, um deles é o Programa Sócio Educativo de Liberdade Assistido-LA e o PSC 2009-2010, passa a citar asS metas e objetivos. Coloca da importância de estarem participando de palestras e encontros, inclusive do Malabares e capacitação das Entidades para novos moldes. Outro documento recebido on-line é referente alterações de artigos do ECA., que deve ser encaminhado aos Orgão competente. Neste momento, foi colocado a necessidade do Orgão Conselho Tutelarencaminhar junto a este Conselho o Relatório semestral de estatística, pois nos arquivos não consta o recebimento de 2007-2008. Sendo sugerido providenciar a solicitação. Outroo assunto é referente ao calendário das reuniões Ordinárias, sugere discussão para permanecer ou acatar sugestões de mudanças. Após discussão, ficando aprovado que as reuniões serão toda a 2 sexta-feira do mês, no mesmo horário (9:00h). Não tendo outrosassuntos, solicita dos presentes uso da palavra. Não tendo mais ninguém que fez uso da palavra deu por encerrada a esta reunião e manda lavrar a ata. Nada mais.
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Mesa cooenadora/CMDCA 

Anexo: lista dos presentes. 
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