
Conselho Municipal dos Direitos da Criançae Adolesce
Avenida Marlna, 74 Centro Tel.: (13) 3507-1074 CEP 11730-000 Mongaau SP- 

ATA DA OCTUAGÉSIMA SEGUNDA (82") REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOSDA CRIANCAE DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA-CMDCA, 
Ao 1°(primeiro) dia do mês de dezembro de 2006, às 9:35(nove horas e trinta e cinco minutos). nesta Cidade, na sede do antigo Clube Itapoan, sito à Av. Marina, 65, Centro, Mongaguá. SP., realizou-se a Octuagésima Segunda (82) Reunião do 
Consclho Municipal dos Dircitos da Criança c do Adolesccnte dc Mongaguá-CMDCA., presidida por Eliana Cristina Hase 
Gracioso e secretariada por Elvira Cid Reggiani. Coma presença do seus membros: Sr. Ailton de Abreu( Comunid Terep
Agape Shaloon), Sra. Rose Neide M Mendonça e Sr. Paulo Fenner (Cre2). Sra Maria Eliana Gonçalves da Cnuz 
Conselho Tutelar ), Neli dos Santos ( Depto. de Contabilidade). Sr. Manoel Roberto Vicenzo( Pastoral da Criança). Sm 
Rita Carmina Gonçalves( CAMP), Sr. Otávio Marcius Gouladins( Depto. Juridico), Sra. Eliana Dias Fioremino( Depto. de 
Educação). Teve inicioa reunião com a palavra a Sra. Presidente, que sugere a leitura individual da ata anterior ao final 
faz-se sua colocações. Prossegue a Sra. Eliana, citando a pauta do dia: 1)-Documentos e oficios enviados e recebidos; 2 
Campanka arrecadatória - arn. 260 ECA; 3)- Assuntos Gerais. Passa a citar os oficios enviados: Oficio n° 067-20 

Executivo com anexo os processos das Entidades beneficiados; citando alguns esclarecimentos; Oficio n° 068- Ao Gestor 
Social-Sr. Guilherme, solicitando verba para custear a viagem do Delegado Juvenil à Cidade de Cubatão. após seguirem
viagem para Cidade de Piracicaba, porem a Delegada representante Srta. Cristiane, devido ao contra tempo do veicula 
não foi possível estar presente; Oficio n° 069/06 -à Receita Federal comunicando as Entidadesque foram beneficiados
através do FMDCA, nos anos anteriores: Oficio n° 070 à Caixa.Econômica Estadual, solicitando a firmação de 

convenio da campanha arrecadatória; Recebido do CONANDA Circular 026/06 
arrecadatória e que os Municipios, deverão inicia-la à partir do mês de dezembro/06. Passa a citar que a abertura nese 

Município, que será agendada na data de 11/12, com o representante da Receita Federal. Inclusive. sugere convite aos 

Contadores e Empresários; Oficio n° 071 ao Vereador/ Jacob, responsável pela Câmara Temática de Assist�ncia

Social, solicitando agilizar discussões referente a transferência da Casa de Retaguarda, que até o momento não houve 

resposta pelo Executivo; Oficio n° 072 - também ao Executivo - informando a referida devolução da verba recebido do 

CONDECA, pclo fato de sua não cxecução do Projeto, conforme oficio roccbido n° 400/06-Condeca: Oficio n° 074, 

executora Centro Comunítário, solicitando os trâmites desta devolução; Ofício n° 075, ao Executivo solicitando a 

transferência da Casa de Retaguarda Juvenil, prossegue citando os motivos desta solicitação; Oficio n° 076- ao Executivo. 

solicitando a substituição do membros representante da vaga de Segurança devido a óbito; recebido Informe junto com o 

Plano de Exccução da ONG -CIEE; reccbido e-mail da Receita Federal, solicitando relação de Projetos do Municipa 

sendo que já enviado e passa a citar que já está à disposição o site.; Recebido Informe GERDAU- referente a Campan 

Pro- infância para orientação às ONG's referente Fundo de Direitos-estando à disposiç�o dos Conselheiros - para su 

Consulta, neste momento solicita a retirada do referido a Sra. Elvira; Recebido do CONDECA - Deliberação w 

referente ao repasse dos recursos do FEDCA/2007; que solicita dos presentes agendar reunião da Comissao a 

Planejamento e Projetos para o início deste Processo. Após discussão ficando as datas pré determinadas entrega u 

Projetos 08/12, análise 11/12 e Reunião com Comissão de Planejamento na data de 15/12; e após reuniao co 

Plenária( 19/12); Recebido Circular CONANDA n° 003/06 Solicitando dos Conselho, a efetividade da Comisso

PETI, neste momento, foi sugerido a solicitar do Gestor Social, agilização desta instalação. Em seguida, passa a ciu 

Convite do CMDCA de Peruíbe, para possível envio da proposta do Projcto Regional, que sugere a palavra da Sra. o 

Neide que esteve nesta reunião, para exposição do referido assunto. Com a palavra a Rose Neide. que passa 

1ntenção do envio do Projeto a nível regional, para beneficio de tratamento a dependentes; Prossegue a Sra. PTEsi 

para cilar o convite recebido da Palestra "Solidariedade e Educação", a realizar-se na data de l6/12, pedindo a cokib 

ae 2 kg. de alimentos. Outra palestra a realizar-se nos dias 21,22 e 23 é o Seminário com assunto "Abrigos." Nao n 

Oulros assuntos, passa a palavra aos presentes para suas colocações. Ninguém mais fez uso da palavra a Sra. Presicts

por cncerrada a reunião e manda lavrara ata que após lida vai assinada pcla Mesa Diretora, fazendo parte inicgran 

ala a lista dos membros presentes. Nada mais.

MESA DIRETORA: 

informando a Campanha

s desta 

cce2 ELIANA CRISTINA HASE GRACIOSO:

Presidcnte

ELVIRA CID REGGIANI 
1 Secretária 

Fazendo parte integrante desta ata a lista dos membros presentcs devidamente assinadia. 
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LISTA DE PRESENÇA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D0 ADOLESCENTE DE 
MONGAGUA-CMDCA 

Reunião Ordinária: _822 
Realização: 1 2ao 

Reunião Extraordinária: 
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