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ATA DA 288 (vigésima oitava) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -CMDCA

Aos 28(vinte oito) dias do mês de DEZEMBRO de 2012 (dois mil e doze), às 9:45(NOVE HORAS E 

QUARENTA E CINCO MINUTOS), nesta Cidade na sede da Casa dos Conselhos, sito à Rua Inocêncio

dos Passos 86, Centro,- Mongaguá SP, realizou-se a 28 Reuniäo Extraordinária do CONSELHO

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA-CMDCA., Presidindo 

os trabalhos a 12 Secretária Sra. VALERIA PINA DE CARVALHO e auxiliada por mim IZERTE DA 

CRUZ/Casa dos Conselhos. Tendo a presença dos membros: Sra. Karla Ivata e Eunice Uyema(

Jur/Das), Sra. Andréia K. Felício de Souza( Dir. de Educação), Sr. Edson Gallione( Dir de Segurança),

Sra. Maria Oliveira Cajé ( Dir de Saúde ), Sra. Aline Meleski Marchetti Sra. Ana Paula de Souza( 

Assoc. Sete Montanhas ), Sr. André Franz Hadzic ( Assoc. de Judô), Sra. Carla Aparecida Mação ( 

Apae). Que inicia reunião solicitando a leitura da ata anterior individualmente, no final faz se oS 

esclarecimentos e aprovação. Em seguida justificando a chamada da Reunião Extraordinária, por 

motivos de término de mandato e assuntos a serem encerrados, bem como assuntos que irão ficar

na pendência da próxima gestão. Justifica também a ausência da Sra. Presidente interina -Maria 

Lucia B. da Silva, por motivos de compromissos. Após passa a citar a pauta do dia: 1)- Ofícios e 

documentos enviados e recebidos; 2)- Discussão e Aprovação do Relatório Parcial da 

Prestação de Contas: Associação Peniel e Cesta do Futuro/Esportes, beneficiados com recursos

do FMDCA/Destinação Criança/2011; 3- Discussão e Aprovação do Parecer da Comissão de 

Planejamento ref. a avaliação da adequação do Projeto CASA DO TESOURO/APRENDIZ 

CIDADÃO-Proc. Sec. Executiva: 914/12; 4) - SELETIVA DE PROJETOS OI FUTURO beneficiada a 

Apae estando em trâmites de aguardo do repasse via FMDCA no valor de 80.000,00; 5) 

Recebido documentos alterados do Grupo de Escoteiro ALPHA - CNPJ e Estatuto para ser 

avaliado e aprovado sua inscrição; 6)- Recebido Pedido de Inscrição do Projeto da Associação de 

Cultura ADI//tanhaem- Devendo ser avaliado e fiscalizado para fins de registro/Certificação; 7 -

Prestação de contas de saldo em conta corrente do FMDCA/Destinação Criança; 8)- Doação dos 

Banner's às Entidades beneficiadas com recursos do FMDCA/Destinação Criança; 9)- Assuntos 

Gerais. Prossegue a Sra. Valéria citando os oficios enviados e recebidos. Enviado Oficio n929/12 à 

Contabilidade solicitando pagamento daNF 162 no valor R$475,00(quatrocentos e setenta e cinco 

reais), com verba FMDCA/Destinação Criança/12, utilizado na confecção de 05 banners das 

Entidades beneficiados 2010/11. Inclusive aproveita o ensejo para citar a pauta 8)- Doação dos 

Banner's às Entidades beneficiadas com recursos do FMDCA/Destinação Criança, que as Entidades 

deverá assinar o TERMO DE DOAÇÃO. Outro recebimento documento s/n datado de 13/12/12 da 

DIRETORIA DA EDUCAÇÃO, indicando os membros desta cadeira para o próximo biênio:2013-2015- 

Sra. Patrícia Alencar e Flavia Andrade ; Recebido tambem comunicado da Diretoria de Assistência

Social e Fundo Social da Solidariedade, informando para que a próxima gestão indiquem seus 

representantes. Em seguida, cita a pauta 2)- Dscussão e Aprovação do Relatórlo Parcial da 

Prestacão de Contas: Associação Peniel e Cesta do Futuro/Esportes, beneficlados com recursos

do FMDCADestinação Criança/2011; Esclarece que em reunlão anterior foi solicitado a Comissäo 

de Planejamento/Fiscalização /Finanças, avallar a Prestação de Contas Parcial, emitir seus 

Pareceres após pautar. Porém as Comissões não compareceram para esta avaliação. Ficando

assim pendente para ser realizada na Gestão seguinte. Ihclusive, serem lembrados de efetuar o 
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encerramento da Prestação de Contas no 139 mês a contar da data do recebimento da verba, após 
ser apresentado em Plenária para aprovação. Outro assunto pautado 3)- Discussão e Aprovação do Parecer da Comissão de Planejamento - ref. a avaliação da adequação do Projeto CASA DO TESOURO/APRENDIZ CIDADÃO-Proc. Sec. Executiva: 914/12; Esclarece que a Comissão de Planejamento reuniu-se na data de 26/11/12, avaliou adequação do Projeto, que emitiu um Parecer que faz a leitura na íntegra do referido. Após a leitura solicta dos presentes manifestaçãodeste conteúdo avaliado que continua apontando algumas adequações. Solicitando dos presentes uso da palavra para suas colocações no sentido de aprovação as referidas adequações. Sendo que todos concordam que a Entidade deverá adequar segundo a Portaria MT.702. Após foi solicitado 
resposta de quota e juntada de documentos e no envio a Entidade e Executivo. Prossegue a 
reunião com a pauta 4) SELETIVA DE PROJETOS OI FUTURO/beneficiada a APAE/ repasse de R$80.000,00(oitenta mil reais). Esclarece a Sra. Valéria que no demonstrativo do Banco conta 
FMDCA/Destinação Criança, aparece um depósito no valor de R$80.000,00(oitenta mil reais),
efetuado na data de 26/12/12. Porem, sugere que seja solicitado junto à Ol FUTURO, confirmar o 

depósito. Após iniciar os trámites de repasse. Ficando este assunto pendente para a Gestão 
seguinte. Em seguida a Sra. Valéria cita a pauta 5)- Recebido documentos alterados do Grupo de 

Escoteiro ALPHA/Jovens Felizes CNPJ e Estatuto-paraser avaliado e aprovado sua inscrição; e 

ainda pauta 6)- Recebido Pedido de Inscrição do Projeto da Associação de Cultura ADI/Itanhaem 
- Devendo ser avaliado e fiscalizado para fins de registro/Certificação; Cita que a Entidade do 

Grupo de Escoteiro Alpha/lovens Felizes, já foi avaliada não havia sido aprovada pois a Entidade

estando como CNPJ ligada a religiosa e após orientação a mesma acatou e providenciou novo 
documento de CNPJ e Estatuto, estando apta, devendo ser providencia seu Certificado. Recebido 

também pedido de inscrição de PROJETO da Entidade ADI/itanhaém; sendo necessária ser 

avaliadoa documentação jurídica e fiscalizado. Após recebimento dos Pareceres efetuar sua 

inscrição. Ficando este assunto também pendente para a Gestão seguinte. Em seguida cita a pauta

7- Prestação de contas de saldo em conta corrente do FMDCA/Destinação Criança; Foi citado o 

Extrato do FMDCA, destinação Criança( c/c 000134-6), que solicitado que circule aos presentes o 

documento constando um saldo total de R$.120.471,77(cento e vinte mil, quatrocentos e setenta e 

hum reais e setenta e sete centavos).Esclarece que o depósito de R$.80.000,00, realizado na data 

de 26/12/12, podendo ser da Oi Futuro, porem será levantado a confirmação, conforme já citado

anteriormente, ficando um saldo da DESTINAÇÃO CRIANÇA de R$40.471,77( quarenta mil 

quatrocentos e setenta e hum reais e setenta e sete centavos). Não havendo outros assuntos aqui 

pautados, solicita da Plenária uso da palavra para suas colocações. Neste momento toma a palavra

a Sra. Ana Paula de Souza, que solicita esclarecimentos quanto às eleições do Conselho Tutelar, 

diante da nova legislação. Sendo esclarecido pela Sra. Valéria que o CONANDA, emitiu uma 

Resolução, que o nosso Município não se encaixa nos criterios. Inclusive, todos os Municipios 

optaram realizar o mandato tampão(2 anos) e sugere que Mongaguátambém adere. Inclusive a Lei 

Municipal( CT) está em trâmites de adequação desta nova legislação. Lembra que este assunto fica 

pendente para a gestão seguinte. Solicita dos presentes uso da palavra para 
esclarecimentos, após 

discussões, todos concordaram em realizar um Pleito TAMPÃO(2 anos) de mandato. Não havendo

outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra a Sra. Valéria agradece a participação dos 

Conselheiros 
desta gestão 2009-2012. Cita que o Pleito da sociedade civil para assumir a gestão 

seguinte já foi realizado, estando no aguardo de assumir a nova gestão para as indicações governo. 
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Nada mais havendo solicita que a ata seja lavrada após lida e aprovada, vai assinada pela Mesa 
Diretora Presente, copstando como adendo a lista dos membros presentes. Nada mais.

VALERÁA PINABE CARVALHO
1 Secretaria 

ADENDO: Lista dos membros e convidados presentes 

CASADOS cONSELHOS/Auxiliando 


