
Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente 

Rua: Inocêncio dos Passos n 86 -Mongaguá-CEP: 11730-000 Fone: (13) 3507-5746 

ATA DA 26° ( VIGÉSIMA SEXTA) REUNIAO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CMDCA 

Aos 23(Vinte e Três) dias do mês de NOVEMBRO de 2011 (dois mil e onze), às 09h30 (nove horas e trinta 

minutos), nesta Cidade na sede da Casa dos Conselhos, sito à Rua Inocêncio dos Passos 86, Centro,

Mongaguá -SP, realizou-se a 26 (vigésima sexta) reunião EXTRAORDINÁRIA do Conselho Municipal Dos
Direitos da Crianga e do Adolescente CMDCA Presidida pelo Vice-Presidente Sra. Maria Lucia B. da 
Silva, e Secretariado(19Sec.) Sra. Valeria Pina de Carvalho, com a presença dos membros: Sra. Ana Paula
de Souza ( Assoc. Sete Montanhas), Sr. Vagner Aldair Fidelis(Assoc. Peniel ), Sra. Sueli Germano (DAS), 
Sra. Eunice Uyema (Juridico do DAS);

Mação(APAE);Sr. Raul Nunes( Cre2 ). Teve início a reunião com a palavra a Sra. Vice Presidente, 
anunciando que não será lida a Ata anterior, pois ficando a disposição dos presentes para leitura 

individual a qual será lida em reunião Ordinária do mês de Dezembro. Em seguida justifica a ausência da 

Sr. Sergio de Lima Gomes(Educação);Sra. Carla parecida 

Sra. Presidente (Luciana de Andrade Zangirolame), por motivo de saúde e a Sra. Maria Oliveira Caje(Dir. 
Saude), por motivos de compromisso assumidos. Após justifica essa convocação para discussão e 
aprovagão da seguinte pauta do dia: 1)-0ficios e Documentos enviados e recebidos; 2)>- Discussão 

Aprovagão Do Relatório De Atividades/Financeiro( 2 semestre/encerramento, do Projeto DAS/CREAs
"COMBATE AS VIOLÊNCIAS".-Aporte FIA/2010-Petrobras no Valor De 50.000;00. 3)-Discussão e 
Aprovagão Do Relatório De Atividades/Financeiro - Projeto Semeadores- Percentual/ Aporte Recebido 
no Valor 10.000,00; 

ViOLÊNCIAS E SEMEADORES; 5)- Discussãoe aprovação da minuta do Regimento Internoj 6)- Assuntos
4.) Discussão e Aprovação da Utilização Do Saldo De Juros-cOMBATE AS 

Decorrentes. Prossegue a Sra. Vice-Presidente citando o Oficio 066/11 enviado ao Conselho Tutelar, com 
anexo nosso Parecer n 28/11. Esclarece que diante dos assuntos já discutido em reunião anterior, e 

citado em ata 136. Outro documento enviado é o oficio de ne 067/11-com anexo MANIFESTO deste

Conselho encaminhado a DRS-4 com objeto: Fe chamento da UTI Neonatal HGA. Esclarece que em 

Reunião com a Rede Metropolitana, foi deliberado o encaminhamento de todos os Conselhos da Baixada

com este Manifesto. Em seguida cita a necessidade de discussão e aprovação da seguinte pauta do dia: 

2)- Discussão e Aprovação Do Relatório das Atividades/Financeiro( 22 semestre/encerramento, do 

Projeto DAS/CREAS "CcOMBATE AS VIOLÊNCIAS"- Aporte FIA/2010-Petrobras no Valor De 50.000;00, 
para esta discussão solicita da representantes da Diretoria de Assistência Social Sra. Sueli Germano, uso 

da palavra para exposição do assunto. Com a palavra a Sra. Sueli Germano (DAS), que faz uma 

restropectiva desde do início do Projeto ( 03/01 a 30/06/11), lembrando das aquisições e evento 

realizado. Após faz a leitura na íntegra do RELATORIO DAS ATIVIDADES do 2 SEMESTRE, que 

compreende 19/07 a 19/11/11. Esclarecendo os números de atendimentos, e as violências. Inclusive na 

data da visita da representante da Petrobras, foi esclarecida que os atendimentos não pode ser divulgado 
sendo sigilosos. Podendo divulgar apenas ações coletivas. 
equipamentos que estão contribuindo para as buscativas e nos os atendimentos. Em seguida cita o 

Relatório das ATIVIDADES do Projeto SEMEADORES, onde foi aplicado o percentual no valor de 
R$10.000,00(dez mil reais), fazendo leitura e esclarecendo duvidas. Ao final passa apresentar o 
RELATORIO FINANCEIRO Projeto: "Violências" e também RELATORIO FINANCEIRO do Projeto
Semeadores". Fazendo circular entre os presentes os referidos com anexos (as Notas Fiscais). Bem 
como, a prestação de contas do saldo anterior no valor de 

Cita a importância da aquisição de 
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RS 4.286,64(quatro mil,duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), ja foi discutido e aprovado em reuniäo anterior para utilização. Esclarece também a necessidade de aprovação da utilização de um saldo de juros no valor de R$923,00(novecentos e vinte três reais), que serå adquirido testes psicológicos e jogos para o Projeto Violências. Outro saldo também de juros no valor de R$231,00(duzentos e trinta um reais) do Projeto Semeadores, para compra de 02(dois)cartucho de tinta 
para impressora deste Projeto. Fazendo circular os extratos. Solicitando dos presentes aprovação. Diante 
da utilização destes, não há saldos. Não havendo restriçQes ficando assim aprovado por unanimidade de 
votos a: utilização de Saldos de Juros, Relatorio das Atividades FINAL (22 período de 19/07 a 19/11/11), 
Relatórios Financeiros - Projeto Violências e Semeadores/referente ao percentual. Portanto, o Plano de Trabalho foi cumprido dentro do prazo estipulado. Lembra a Sra. Vice, que os documentos deverá ser 

encaminhado à Petrobras seguindo as recomendações das orientações. Prossegue a reuniäo com a pauta
5)- Discussão e aprovação da minuta de alteração do Regimento Interno-Decreto n9.2573/93 alterado 

pelo Decreto 3347/98; Cita a Sra. Vice-Presidente que o setor Jurídico em análise aos documentos deste 

Conselhos( Regimento Interno), fez algumas adequações em conformidade com as alterações da Lei 
Municipal, necessitando desta plenária discussão e aprovação. Diante do exposto, solicita da Dra. Eunice,

que faz explanações dos artigos alterados. Com a palavra a Dra. Eunice que passa citar que após pesquisa

de modelos de Regimento Interno da regiäo e ainda em conformidade com a nova legislação, fez as 

adequações. Sugere aos presentes a leitura individual ou até mesmo no encaminhamento através de 

email caso os presentes desejar. Ao final das citações dos artigos alterados, foi colocado para discussão e 

aprovação. Não havendo restrições foi aprovado por unanimidade. Esclarece a Sra. Vice-Presidente, que o 

juridico deverá encaminhar ao Executivo para homologação. Näo havendo outros assuntos e ninguém

mais fez uso da palavra a Sra. Vice-Presidente, deu por encerrada a reunião que manda lavrar a ata que 

após lida e aprovada vai assinada pela Mesa Diretora presente, constando como adendo a lista dos 

presentes. Nada mais.

MARIA LU�IA BD SILVA 

Vice-Presidente 

VALERIAPÍNADE CARVALHO

13 Secretária 

Adendo: Lista dos presentes 


