
Conselho Municipal dos Direitosda Criança e Adolescente
ATA DA 20 (vigésima) REUNI EXTRAODINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ-CMDCA 
Aos 15(quinze) dias do mês de outubro de dois mil e dez (2010), ås 9:30 (nove horas trintaminutos), numa das dependências da Casa dos Conselhos, sito à rua Inocêncio dos Passos, 86, Centro, Mongaguá.sP., realizou-se a 20* (vigésima) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA-CMDCA., Presidida por Luciana de Andrade Zangirolame, e secretariado por Valéria Pina de Carvalho, tendo a presença dos membros: Sra.Maria Lucia Barbosa (Assoc. Luz e Caridade), Sra.Ana Paula de Souza(Assoc. Sete Montanhas), Sra. Maria Oliveira Cajé (Dir de Saúde), Sra. Aline Fernanda R Santos (Dir.de Saúde), Sr. Rubens de Oliveira Barbosa (Dir. Semutran), Sr. Vagner Pereira de Souza (Comunid. Terap. Agape Shaloon), Sr. Raimundo Augustoda Silva (Assoc. Nova Esperança), Sra. Sueli Germano Moreira( Apae), Sr. Ailton de Abreu (DAS),convidados: Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso e Sr. Carlos A. Mação (Associação Peniel). Teve inicio a reunião com a palavra a Sra. Presidente, que cumprimenta a todos em seguida justifica esta convocação extraordinária para discussão e aprovação da seguinte pauta: 1)- Documentos enviados
e recebidos, 2)- Discussão, aprovação e priorização de 03(três) dos 05(cinco) Projetos recebidos
para pleito de verba FIA/2010. Sendo:"Viva o Sábado"-Assoc. Peniel; Projeto "Multiart"- 
Apae, "Práticas de Escritório"-Assoc.Sete Montanhas, Projeto "Girassol" e Violências"
Diretoria de Assistência Social/CREAS; 3)-Assuntos decorrentes. Prossegue a Sra. Presidente 
esclarecendo que os Projetos foram revisados em sua documentação e Projetos, em reunião realizada 
pela Comissão composta para este fim, em reunião Ordinária realizada na data de 08/10/10, sendo 
eles: Sr.Raimundo Augusto da Silva, Sr.Salim Issa Salomão, Sra. Valeria Pina de Carvalho e Maria
Lucia Barbosa, que analisaram os Projetos houveram algumas solicitações em documentos faltantes
e Projetos a serem adequados nos moldes solicitados.Apenas um Projeto da Diretoria de Assistência 
Social GIRASSOL, não contempla a Resolução 137/10-CONANDA, art. 16 inc. IV. Sendo 
desclassificado pela Comissão. Esclarece ainda, que o ocupante da cadeira neste Conselho, não 
poderá votar em seu Projeto. Após cada exposição estará aberto para esclarecimentos, somente ao 
final da exposição de todos os Projetos, estará aberto para a votação e suas justificativas. Sugerindo 
que cada membro vote em três (3) Projetos na ordem de prioridade. Solicitam iniciar apresentação 
pela Diretoria de Assistência Social, diante de haver duas apresentações: Projeto: "Girassol" e 
Violências", Com a palavra a Assistente Social, Sra. Eliana que inicia as exposições: citando o 
Projeto Girassol, embora desclassificado, porem faz a entrega do convite de inauguração do 

Assistente Social/ Diretoria de Assistência núcleo 3. Prossegue a palavra pela Sra. Eliana -

Social/DAS - Projeto:"VIOLENCIAS". Inicia com um breve relato do histórico do Municipioea
situação do trabalho infantil. E o objetivo do Projeto é dar proteção especial às vitimas de violências,

através de equipes técnicas, para resgatar a sua aut0-estima. Justificando a demanda de continuação 
do acompanhamento vitimizadas de violências domésticas, sexual e ou violações de direitos, dando 

oportunidade para o seu retorno ao convívio familiar e comunitárioamenizando a vulnerabilidade e 
assim fortalecendo os vínculos efetivos. Hoje atende 200 casos. Prossegue citando: Publico alvo.

Objetivos Específicos, Metodologia, Estratégias, Acompanhamento, Avaliação, Equipe Técnica, 
Cronogramas. Valor do Projeto: R$220.845,00. Foi solicitado a palavra aos presentes para os 

esclarecimentos e seus questionamentos. Neste momento inicia-se discussão referente ao Projeto
Girassol, e concordam com a Comissão que o mesmo nàão contempla a Resolução citada. Sugerindo
classificar apenas o Projeto VIOLENCIAS. Prossegue a reunião com a palavra a Sra Sueli 

Assistente Social da Apae, que expõe o Projeto Multiart, que inclusive foi beneficiada pelo 
Fia/2009. Que visa incluir o deficiente na cultura, com experiéncia da primeira etapa já cumprida e 
inclusive no calendário das festividades agendada para 19/1l/10, com o espetáculo VIDA E ARTE 
ETERNA EMOÇÕES, este projeto proporciona o desenvolvimento e da autonomia de alunos. Cita 
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também os Objetivos Específicos, Metodologia, Estratégias, Acompanhamento, Avaliação Equipe Técnica, os cronogramas, valor do Projeto: R$.56.124,00. Foi solicitado a palavra aos presentes para 
0S esclarecimentos e seus questionamentos. Não havendo ninguém que solicitou esclarecimentos Em 

seguida foi solicita uso da palavra do Sr. Wagner- coordenador da Assoc. Peniel - Projeto: "VIVAO SABADO", para expor seu Projeto. Com a palavra o Sr. Wagner, que passa citar um breve relato do histórico de sua Instituição, que visa atender as crianças e jovens com espaço lúdico, contribuindo com a região que tem um contexto de violências, uso e tráfico de drogas, de extrema penúria e 
abandono, carente de Políticas Püblicas, por estar longe do centro urbano. O projeto desenvolve 
atividades educativas, de lazer e cultura, e ainda cursos básicos de: informática, manutenção dee 
computadores, reforços escolares, e musica. Não possui nenhum auxílio de contrapartidas, por fim 
houve grande demanda de atendimento. Necessitando de implementações. Em seguida cita Objetivos Especificos, Metodologia, Estratégias, Acompanhamento, Avaliação, Equipe Técnica os 
cronogramas. Valor do Projeto: R$80.688,00. Foi solicitado a palavra aos presentes para os 
esclarecimentos e seus questionamentos. Não havendo ninguém que solicitou esclarecimentos. 
Prossegue com a palavra a Sra. Ana Paula -Associação Sete Montanhas-Projeto: "PRATICAS 
DE ESCRITORIO", que expõe de forma sucinta o histórico da sua Instituição. Em seguida, cita o 
objetivo de seu Projeto: dar oportunidade aos jovens para inserir no mercado de trabalho, pois é 
sabido do dificil mercado de trabalho, em especial em nosso Município. Prossegue colocando 
também, Objetivos Gerais e Especificos, Metodologia, Estratégias, Acompanhamento, Avaliação, Equipe Técnica, Cronogramas. Valor do Projeto: R$42.600,00. Foi solicitada, a palavra aos 
presentes para os esclarecimentos e seus questionamentos. Não havendo ninguém que solicitou 
esclarecimentos. Ao final das exposições foi solicitado iniciar a votação. Lembrando do direito de 
votar em 3(três) Projetos, classificando e justificandoo seu voto. Sendo que os presentes votaram na 

seguinte ordem de prioridades: 1-"Violência", 2- "Praticas de Escritório", 3-"Viva o Sábado", 4 
"Multiart" e 5-"Girassol". Ao final foi solicitado da Sra. Presidente a publicação do referido
resultado. Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra foi dado por encerrada a 
reunião, que após lida e aprovada ata, vai assinada pela Mesa Diretora, constando como o adendo a 
lista de assinaturas dos presentes. Nada mais.

LUCIANA DE ANDRAnE ZANGIROLAME 

Presidente 

VALERÍA PINA DE CARVALHOo 
1 Secretaria 

adendo: Lista dos presentes 


