
Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescentee 

ATA DA (23*) VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DO ADOLESCENTE -CMDCA. 

Aos 23 (VINTE E TRÊS) dias do mês de NOVEMBRO de 2010, às 9:30hs (nove horas e trinta minutos), nesta Cidade, numa das dependências da sede da Casa dos Conselhos/DAS, sito à rua Inocêncio dos Passos, 85, Centro, Mongaguá-SP, realizou-se a 23 (Vigésima Terceira) Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente 
secretariada pela Secretária Executiva da Casa dos Conselhos; Sra. Izerte da Cruz, com a presença de seus membros: Sra. Sueli Germano Moreira (APAE), Sr. Manoel Roberto Vicenzo (PASTORAL DA CRIANÇA), Sr.Salim Issa Salomão (DIR. DE CONTABILIDADE), Sra. Aline Fernanda R. dos Santos (DEP. DE SAUDE),Sra. Maria Alice de V. Reis (DIR. DE CULTURA E TURISMO), Sr.Vagner Pereira de Souza (SHALON), Sra. Ana Paula de Souza (ASS. SETE MONTANHAS), Sr. Raul Nunes (CRE-2), Sra. Valéria Pina de Carvalho(Gov. Fundo Soc. De Solidariedade).Tem início a reunião com a palavra da Sra. Presidente, que inicia os trabalhos justificando a ausência da Dra. Renata Louzada, conforme documento apresentado justificando audiência já agendada, justifica também a ausência da 1 Secretaria Sra. Maria Lucia B. da Silva( Assoc. Luze Caridade), devido a compromissos particulares. Dando continuidade aos trabalhos, a Sra. Presidente, cita a convocação da Extraordinária, devido a necessidade de discussão e aprovação da seguinte pauta do dia: 1)- Oficios e documentos enviados e recebidos; 2)- Discussão e Aprovação do Relatório de Prestação contas(encerramento - 3° trimestre APAE Projeto: MULTARTE, do aporte recebido pela PETROBRAS/FIA -2009; 3)- Discussão e Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do aportedestinado ao FMDCA do FIA/2009 PETROBRAS - no valor de R$2.000,00- conforme deliberado em 
reunião anterior realização da Campanha Destinação Criança/2010" GESTO CONCRETO", 4) Prestação de Contas das Entidades beneficiados em 2009 com os recursos do FMDCA; 5)- Assuntos decorrentes. Após, coloca a ata anterior à disposição dos presentes para posterior leitura, no que todos 
concordaram. Em seguida passa a citar os Oficios enviados e recebidos; Of. 127/2010 Ref. - Cartilha do 
Conanda e Instruções para Cumprimentos das Atribuiçßes dos Conselheiros Tutelares encaminhados e 
recebidos pelos conselheiros; Sr. Dilson Alexandre da Silva, Sra. Débora Lopes de Oliveira, Sra. LúciaAparecida Ribeiro rosa, Sra. Mara Ferreira Oliveira e Sra. Ligiane Lourenço. Of. 520/10 L.L. recebido do 
Conselho Tutelar de Mongaguá, endereçado a este Conselho, informando da reunião ordinária interna, onde 

houve a eleição do Coordenadore Secretário daquele órgão, Sendo: Coordenadora LIGIANE LOURENÇO, e a 
Secretária Sra. LUCIA APARECIDA RIBEIRO ROSA. Prossegue a Sra. Presidente, citando a pauta: 2) 
Discussãoe Aprovação do Relatório das Atividades (encerramento 3° trimestre- APAE" Projeto: 
MULTARTE, do aporte recebido pela PETROBRAS/FIA - 2009; que solicita da Sra. Sueli, apresentação 
do assunto. Com a palavra a Sra. Sueli esclarece que foi feita modificações na implantação de equipamentos 
para a Rádio APAE; conforme citada e aprovada em reunido anterior, cita que a aplicação da verba foi destinada 
para o desenvolvimento do PROJETO MULTIART, que culminou em uma apresentação de Peça Teatral, no 

Teatro Ronaldo Ciambrone na data de 19/11, onde fo1 cobrada uma taxa simbólica de bilheteria no valor de 
R$10,00 (dez reais). Neste momento, inicia-se uma manitestação entre os presentes com criticas positivas. Todos
expressam com emoção o resultado deste projeto que fo1 atestado pela peça teatral. Esclarece ainda quanto ao 

Relatório de Prestaç�o de Contas, que existe um saldo de reserva no valor de R$ 700,00 (setecentos reais
destinado para o pagamento do monitor no mês de dezembro. A Sra. Presidente lembra à representante desta 
Entidade da necessidade de apresentar junto ao Relatório discriminando dos gastos usados na implementação da 

Rádio Apae bem como as provas. 3)- Discussão e Aprovaçåo do Relatório de Prestação de Contas do aporte
destinado ao FMDCA do FlA/2009 PETROBRAS - no valor de R$ 2.000,00- conforme deliberado em 

reunião anterior aprovado para realização da Campanha Destinação Criança/2010" GESTO
CONCRETO"; a Sra. Luciana, cita a realização do evento de abertura da "Campanha Destinação 
Criança/2010 GESTO CONCRETO" (Lei n° 2.250 de 28 de novembro de 2007), um café da manh� com o 

Prefeito Municipal; Paulo Wiazovski Filho, conforme deliberação, com o recurso da Petrobrás do Aporte da 

APAE e CMDCA no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) que foi destinado para a confecção de pastas, cartazes 

e faixas e Buffet. Ainda especifica os gastos feitos com cada item. Distribui os convites entre os presentes e 

solicita aos mesmos que divulguem esta Campanha. Coloca a Prestação para aprovação dos presentes e não 

havendo nenhuma contestação, fica a provada. Dando proSseguimento à extraordinária, a Sra. Presidente coloca 

a pauta seguinte: 

CMDCA. Presidida pela Sra. Luciana de Andrade Zangirolame, 
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4)- Prestação de Contas das Entidades beneficiados em 2009 com os recursos do FMDCA/DESTINAÇAO 
CRIANÇA/2009; Solicita da Sra. Ana Paula a prestação de contas, no valor de RS 10.000,00 (dez mil reais) do 
recurso do FMDCA destinado à ASSOCIAÇÃo SETE MONTANHAS- Projeto: cOMBATE A 
DESNUTRIÇÃO, justifica que este recurso foi utilizado para a compra do Pó Vitaminado, contomea o 
Relatório de Prestação de Contas. Distribuído para Crianças, ldosos, Tuberculosos, e Soro Positivos (HTV. cita a 
dificuldade que a Associação enfrenta com as familias cadastradas, pois nem sempre virem retirar o beneficio e 

que a falta de compromisso dessas famílias faz com que muitas vezes a Associação precisa tomar atitudes para 

os chamar à responsabilidade, tais como: acionar o Conselho Tutelar no caso de crianças e adolescente entre 

outras. Esta explanação da Sra. Ana Paula gerou um grande debate sobre o assunto, sendo apresentadas várias

sugestões pelos presentes. Encerrada a discussão, é colocado em aprovação sua Prestação de Contas no que é 

feito com unanimidade. Prossegue a reunião com a palavra a Sra. Sueli, apresentando o Relatório, bem como a 

Prestação de Contas dos recursos da DESTINAÇÃO CRIANÇA/ FMDCA/2009 no valor de RS 10.000 (dez mil 

reais) pelo Projeto "INCLUIDO PELO ESPORTE", e cita as várias atividades desenvolvidas nas áreas de 

esporte (Basquete, Vôlei, Handbol, e outras), esclarece que 40% foi destinada para equipamentos de apoio, tais 

como; bolas, rede, yniforme, e o restante foi destinada para formação da equipe técnica e pagamento da 

mensalidade de dezembro do monitor no valor de RS 510,00 (quinhentos e dez reais), protocolando este 

documento. Sem mais, coloca o exposto para discussão e aprovação dos presentes, que aprovam na integra. Em 

seguida, a Sra. Presidente esclarece que a entidade Associação Nova Esperança, já apresentou sua Prestação e 

foi devidamente aprovada e que a verba daquela entidade foi utilizada para reforma conforme a fotos anexadas 

(do antes e depois) a Pastoral da Criança também contemplada, porem fez a devolução da quantia, devido não 

ter utilizado sua verba e esclarece ainda estar no aguardo da Prestação de Contas do Cre-2, onde ficou

decidido oficializar a Entidade estipulando um prazo para sua Prestação de Contas. Dando por encerrado o item 

2 da pauta, a Sra. Presidente prossegue a reunião colocando em pauta o próximo assunto; 5)- Assuntos

decorrentes, a Sra. Luciana de Andrade Zangirolame cita a Resolução 137/2010 CONANDA, que "Dispõe

sobre os parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.", citando que a Resolução sofreu algumas

mudanças, que há novos parâmetros a ser obedecidos para o atendimento das verbas destinadas e oportunamente 

leu alguns artigos da referida resolução como esclarecimento para as entidades presentes, pediu que todos a 

estudem porque há a obrigatoriedade de reformular nossas resoluçQes para atender as novas diretrizes. Em 

tempo, a Sra. Luciana comenta da posse do Conselho Tutelar, que apesar de todos os fatos ocorridos há uma 

necessidade de valorizar o Conselheiro e comenta que todos elogiaram o evento da posse, que nunca antes foi 

feita dessa forma e todos os Conselheiros se sentiram valorizados pelo coquetel oferecido. Prossegue a reunião a 

Sra. Presidente, que solicita dos presentes se mais alguém gostaria de fazer uso da palavra para esclarecimento e 

ou suas colocaçöes. Não havendo ninguém que fez uso da palavra, a Sra. Presidente, deu por encerrada a reunião 

que manda lavrar a ata que após lida e aprovada vai assinada pela Mesa Diretora presente, fazendo parte

integrante desta ata a lista com assinaturas dos presentes. 

Nada mais 

( 
LUCIANAbE ANpRADFZANGIROLAME 

Presidente 

ERTE DA CRUZ 
ExeeuwoJasa dos Conselhos 

Adendo: lista dos presentes 

2 


