
Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente 

ATA DA 126 (CENTESIMA VIGÉSIMA SEXTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELH 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CMDCA 

Aos 12DOZE) dias do mês de NoVEMBRO de 2010 (dois mil e dez), 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 126 (centésima vigésima sexta) reunião do 
Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA - Presidida por 

Luciana de Andrade Zangirolame, e secretariado por mim Izerte da Cruz, tendo a presença dos 

membros Conselheiros Tutelares: Sra. Debora Lopes de Oliveira, Sra. Ligiane Lourenço, Sra. 
Lucia Aparecida Ribeiro Rosa, Sra. Rosemeire Alves Moraes, Sr. Dilson Alexandre da Silva, 
Sra. Eliana Menezes Barros, Sra. Mara F.Oliveira Santos, Sr. Pedro Aparecido Alves da Silva
e Conselheiros Municipais. Sr. Raimundo Augusto da Silva(assoc. Nova esperança), Sra. 
Renata Louzada de Lima( Jur/DAS), Sra. Silei G.B. Sanches ( Fundação casa ). Teve inicio a 
reunião com a palavra a Sra. Presidente que justifica a convocação de todos os membros
Conselheiros Tutelares, para fins de tratar da seguinte Pauta do dia: 1)- Responsabilidades e 
participação dos Conselheiros eleitos; 2)-Campanha Destinação Criança - Financiado 

pelo FIA/2009; 3)- Prestação de Contas das Entidades Sociais - com o Projeto

Destinação Criança /2009; 4)- Projeto de Recâmbio; 5)- Assuntos decorrentes. Prossegue 
a Sra. Luciana Citando as realizações do pleito dando uma apresentação geral de todos os 
passos deste ato.Cita também da necessidade de adequar a Lei Municipal 2111/2005-
C.Tutelar, inclusive os Conselheiros deve reunir-se para elaboração da proposta do regimento 
interno e após apresentar nesta Plenária para homologação. Outra necessidade é a elaboração
de cronograma das ações preventivas/2011; E solicitando dos mesmos todas as dúvidas deve 
ser levantadas, inclusive o grupo deve ter uma participação efetiva em todos os momentos
pois o grupo anterior deixou a desejar no sentido de não apresentar as prestações de contas 
corretamente para o grupo e também aos setores competentes(Gestora Social e Executivo).
Devendo ser levantada as prestações de contas dos anos 
Comissão de Fiscalização, solicite junto ao setor de Contabilidade as referidas para fins de 
levantar a regularidade. Sugere ainda, que os Conselheiros levantem todos os procedimentos
de casos não atendidos pela Conselheira Adriana, para que seja incluso no processo. Quanto a 
verba para eventuais despesas de recâmbios. E que o Setor Social deve disponibilizar verba.
Cita ainda a necessidade das Entidades governamentais e ou não governamentais, apresentar 
projetos de RECAMBIO. Inclusive foi sugerido pelo serviço Municipal/ Casa de Retaguarda
apresentar este Projeto. Neste momento, comenta a Sra. Sirlei que um dos principais papeis do 
Grupo é fazer fóruns nas escolas e saúde e comunidade para um trabalho preventivo,

levantado demandas levando para a plenária para fins de implantação das políticas públicas.
Prossegue a Sra. Presidente citando que foi providenciado um veiculo e outros equipamentos 
de implementação da Casa de Retaguarda. Inclusive este veiculo servirá os recâmbios. E 
também os trabalhos que o Abrigo vem desenvolvendo pois nao ha mais excessos de crianças

com esta nova proposta de abrigamentos. Neste momento foi sugerido Moção de Aplausos
para a Câmara Municipal e também aos componentes desta Plenária. Prossegue a reunião

com o assunto da pauta 2)- é a CAMPANHA DESTINAÇAO CRIANÇA/2010,
financiada pela FIA/2009 no valor de R$2.000,00(dois mil reais), a ser realizada na data 
de 25/11, o evento CAFË DA MANH�, a Sra. Presidente faz os comentários de avaliação e 
já solicita dos presentes que todos colaborem nesta divulgação. Outro assunto é necessidade 

anteriores. Sugerindo que a 
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deste Conselho Fiscalizar a execução dos projetos financiados pelo FMDCA/2009, bem como as Entidades beneficiados em 2009- CRE2, ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA, APAE e ASSOCIAÇÃO SETE MONTANHAS, devem apresentar a prestação de contas. Outra necessidade é da Comissão de Fiscalização iniciar a agenda para os trâmites de Fiscalização dos Instituições com Projetos neste segmento. E também as demais Comissões para que se organizem para o Planejamento das execuções 2011. Não havendo outros assuntos e ninguémmais fez uso da palavra deu por encerrada a reunião e manda lavrar a ata que após lida vai assinada pela Mesa diretora presente, constando como adendo a lista dos presentes. Nada mais.

LUCIANA DE ANDRADE Z gpOLAME 
Presidente 

ADENDO: Lista dos presentes 


