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ConselhoMunicipal dos Direltos da Criança e Adolescente 

Avenida Marina, 74 Centro Tel.: (13) 3507-1074 CEP 11730-000 Mongaguá SP 

ATA DA CENTÉSIMA QUINTA (105) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELH0 
MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA-
CMDCA 

Aos sete (07) dias do mês de NOVEMBRO de 2008, às 9:30h (nove horas e trinta minutos), nesta
Cidade, na sede do Antigo Clube Itapoan, sito à Av. Marina, 65, Centro, Mongaguá-SP, realizou-se 
a Centésima Quinta (1059) Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Mongaguá-CMDCA, Presidida pela Sra Cláudia Cecilia Massone auxiliada pela 
Sra Evelynde Castro Benites (Casa dos Conselhos), tendo a presença dos membros: Sra Neusa de
Abreu (Shallon), Sr. Milton Jerônimo Belli (CAMP). Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da 
Criança), Sra. Delza Luci de Sousa Gonzalez (APAE), Sra Elvira Cid Reggiani (APAE), Sr 
Raimundo Augusto da Silva (Assoc. Nova Esperança), tendo a presença da convidada: Sra Sueli
de Fátima dos Santos Germano Moreira (Assistente Social APAE). Teve início a reunião, com a 
palavra a Sra Cláudia cita a Pauta do dia: 1)-0ficios enviados e recebidos; 2)Avaliaçãoo do 
remanejo de recurso do FMDCA repassado à APAE, conforme solicitação no Oficio n° 089/08;
3)Campanha Destinação Criança; 4)Portaria n° 321/2008; 5)Assuntos gerais. Prossegue Sra 
Cláudia agradecendo a presença de todos, justificando a ausência da Sra Maria Aparecida Teixeira 
Régis e da Sra Ana Paula de Souza, devido possuírem outros compromissos. Neste momento, 
coloca o Oficio n° 089/08 da APAE, passando a palavra para a Sra Sueli, Assistente Social da 
APAE, para explanação. Justifica a Sra Suei que o remanejo de R$ 4.827,00 do recurso recebido do 
FMDCA será para pagamento de parte do décimo terceiro salário dos funcionáriosda APAE, sendo
que a outra parte será paga com recursos próprios ainda em fase de arrecadação pela entidade. 

Coloca também que o projeto apresentado pela APAE inicialmente ao FMDCA era para pagameto 
do salário dos funcionários, e que o remanejo de parte do recurso não prejudicará o objetivo inicial,
ainda salienta que para o ano de 2009 a entidade já se encontra em planejamento para 

sustentabilidade, com captação de recurso junto à Agencia de Desenvolvimento Social.

Complementa a Sra Elvira que a entidade possui um ano para prestar contas ao CMDCA do 

recurso recebido, sendo que este ano a APAE apenas possui até Dezembro para prestar contas, 

devido o fechamento das contas da Prefeitura Após explanação, foi discutido e aprovado, o 

remanejo do recurso, unanimemente. Aproveitando o ensejo, o Sr. Manoel questiona quando será 

realizado o repasse do recurso para a Pastoral da Criança. Neste momento a Sra Claudia esclarece 

que devido a pastoral não possuir convênio com a prefeitura, e por se tratar de ano eleitoral, o 

repasse está previsto para ser realizado no início de 2009, segundo informações da Sra Neli. Pede a 

palavra a Sra Elvira para colocar sobre a ausência da Gestora do Fundo, Sra Neli, nas reuniðes do 

Conselho, bem como o fato de não trazer para apreciação dos Conselheiros os extratos da conta 

bancária do FMDCA. Prosseguindo a Sra Claudia realizou leitura do Edital n° 11/08 da Comissão 

Eleitoral Transitória dos membros da Sociedade Civil deste conselho, sendo apreciada pelos 

presentes. Logo após coloca sobre a Semana da Campanha Destinação Criança, que será 

comemorada no período de 21 às 28 de Novembro de 2008, com pontos de divulgação no Fórum e 

Ministério Público, Câmara Municipal de Mongaguá, e no Paço Municipal. Foi discutido também 

com relação a realização de um pedágio na Av. Marina para divulgação da Campanha, sendo 

sugerido pela Sra Elvira que o mesmo fosse realizado na data de 20/11, pois será ponto facultativo 

e a campanha ganharia ampla divulgação, sendo aprovado unanimemente. Aproveita o ensejo a Sra 
Cláudia para convocar todos os conselheiros do CMDCA para a Abertura oficial da Campanha

Destinação Criança, a ser realizada na data de 21/11/2008, no Palácio das Artes em Praia Grande-

SP, às 9h, informando que o município de Mongaguá estará disponibilizando um ônibus para a ida 
ao evento. Neste momento inicia leitura dos Oficios enviados e recebidos: Enviado Oficio n° 

145/2008, ao Sr Bruno Piesco, na data de 05/1 1/2008, referente o Case de sucesso para ser 

nuhlicada na lornal A Trihuna Fsclarece a Sra Cláudia aue foi decidido na reuni�ão da Rede 
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que 

pelas entidades que recebem recursos do FMDCA, para ampla divulgacão doram bene 

artório Eleitoral d 
uma una para o Pleitn 

Metropolitana de CMDCAs a publicação de histórias de sucesso de pessoas.

campanha
beneficios. Enviado Oficio n° 143/2008, à Sra Cláudia Aparecida de Araújo, Carsk

Itanhaém na data de 31/10/2008, solicitando a disponibilização de uma ure 

Municipal dos membros das Sociedade Civil deste Conselho, gestão 2009-2011 

142 ao Sr. Renato César Leite, Delegado da Receita Federal de 

solicitando a disponibilização de um funcionário da Receita Federal

da Campanha Destinação Criança em Mongaguá Enviado Oficio n° 140/2008 

Enviac Oficio r 

31/10/2008 acompanhar a divulgac
de Santos, na data de 

á 

Clementino Tupiná, Presidente da Câmara Municipal de Mongaguá, solicitando a diena e 

do espaço da Câmara para divulgação da Campanha Destinação Criança na data de 26aç0 

Enviado Oficio n° 139/2008, ao Exmo. Juiz de Direito Sr. Rodrigo Garcia Martinez 4 

17/10/2008, solicitando a disponibilização do espaço do Fórum da Comarca de Monoao e 

divulgação da Campanha Destinação Criança na data de 24/1 I/2008 e 25/11/2008. Enviadoo 

solicitando a disponibilização do espaço do Paço Municipal para divulgação da Campan 
/08 do Conselho Tutelar de 

n° 141/2008, ao Exmo Prefeito de Mongaguá Sr Artur Parada Procida, na data de 17/10/200 
ha 

Mongaguá na data de 03/11/2008, solicitando recurso para ida do Conselheiro Ailton de Abreu 
Fórum Nacional dos Conselhos Tutelares, a realizar-se nas datas: 17, 18, 19, 20 e 21 de Novemb 
de 2008, em Brasilia-DF. Recebido Oficio n° CT/GRPC/2867/2008, da Elektro Eletricidade e 

Serviços S.A, solicitando atualização cadastral do CMDCA. Recebido Oficio n° 124/MMJ/2008 do 
Exmo Juiz de Direito Sr. Rodrigo Garcia Martinez, na data de 03/11/2008, autorizando a utlização 

do espaço do Fórum da Comarca de Mongaguá para Divulgação da Campanha Destinação Criança
Recebido também o E-mail da Sra Flávia Rios, na data de 07/10/2008, referente o artigo "Cresce
trabalho doméstico infanto juvenil no Brasil", artigo: "18 anos do ECA: Fórum debate a realidade 

da criança e do adolescente". Recebido e-mail do CMDCA de Santos, na data de 09/10/2008, 

referente as mudanças no Imposto de Renda de Pessoas Físicas. Recebido e-mail do Sr. Caros 

Vinício Lacerda Nacif, na data de 09/10/2008, referente a apresentação da Campanha Destnaga
Criança pelo novo delegado da Receita Federal de Santos. Recebido do CMDCA de Santos, n 

data de 23/10/2008, artigo eferente "Fundos da infäncia e a moralidade pública". Recebdoet 
do CMDCA de Santos na data de 10/11/2008, convite para o Fórum de Enfrentamento á Violencu

Destinação Criança na data de 27/11/2008. Recebido Oficio n° 60 

Neste momento coloca a Sra Cláudia a Portaria n° 321/2008, que aplica a advertenc 

Conselheiro Tutelar Ailton de Abreu. Näo havendo ninguém mais que fez uso da palavra a 
esente 

encerada a reuníão que manda lavrar a ata, que após lida vai assinada por sua diretonia 
fazendo parte integrante desta ata a lista dos membros presentes devidamente assinada. Naa 

EXECUTIVA 

CLAUDIA CECÍLIA MASSON
Presidente CMDCA 

landua lyaon 
Evelyn de Castro Benites
Casa dos Conselhos 
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