
Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e Adolescente 

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

ATA DA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA(73) REUNIÃO ORDINÁRIA DO cONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANCA E D0 ADOLESCENTE DE MONGAGUA CMDCA

Aos sete(07) dias do mês de fevereiro de dois mil e seis (2006), nesta Cidade, na sede provisória cedida, sito å Av. 
Marina, 65 Itapoan - Centro Mongaguá/SP. Realizou-se a 73 (septuagésima terceira) Reunião Ordinária do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá - CMDCA. Presidida pela Presidente Sra. 

Jucimara Dias Araújo Rodrigues e secretariada pela Sra. Elvira Cid Reggiani, auxiliando a Sra. Izerte da Crnuz(Casa dos 
Conselhos), Sra. Valéria Pina de Carvalho e Sr. Raimundo Augusto da Silva(Assoc. Nova Esperança), Sra. Ana Paula de 
Souza( Irmandade Umbandista Caboclo 7 Montanhas), Sr. Paulo Fenner( Cre2); Sra. Maria Eliana Gonçalvesda Cruz ( 
Conselho Tutelar), Sr. Ailton de Abreu( Shaloon) Convidado: Sr. Manocl Roberto Vicenzo( Pastoral da Criança). Teve 
inicio a reunião com a palavra a Sra. Jucimara, que agradece a presença dos presentes em seguida cita a pauta do dia: I 
Oficios e Documentos enviados e recebidos; 2)-Reuniöes das Comissöes Temáticas, 3)- e Assuntos Gerais. Em seguida 
sugere que os presentes procede pela leitura individual das atas anteriorese ao final fazem suas colocações. Prossegue 
citando Oficios enviados ao Executivo, solicitando a composição da Comissão de Etica( para apurar as irregularidades 
administrativas do Órgão Conselho Tutelar), inclusive este Conselho providenciou a indicacão da Sra. Elvira e st. 
Raimundo para representar este Conselho nesta Comissão, reccbido convite da Prefeitura de S. Vicente, para a cerimónia 
de inauguração da Casa do Adolescentes, os membros que desejarem está aberto o convite; recebido tambémOficio
034/06-PIC-U, do Ministério Público que solicita os procedimentos e cópias de documentos( Laudos e atestados 
médicos, da Conselheira Tutelar Vera Seckler. Inclusive também já respondido. Outro assuntos é referente a Reunião da 
Comissão Temática-FINANÇAS, que está à disposição a ata para leitura individual. Nesta reunião foram discutidos 
inerentes ao Fundo, tais como: envio de Oficio, junto à doadora Elecktro, solicitando recebidos de depósitos efetuados na 
conta do Fundo, pois diante da falta deste recibo e, até o momento não manifestou. Sendo que já foram emitidos recibos
no valor referente ao demonstrativos bancários. Na incerteza do montante ser a doadora Eleckti Nesta reunião
também foi esclarecido pela Gestora/Depto. Financeiro( Sra. Neli) que a conta corrente(0030-3), é exclusiva para 
receber verbas de convênios. Sendo para este fim e uma segunda conta bancária.. Foi esclarecido que aparece zerada a 
conta porque está aplicado em Fundos de rendimentos e o saque que aparece de R$ 2.S00( dois mil e quinhentos reais), 

segundo informado é a quantia que foi solicitado pelo Depros para uso de despesas no evento Dia de Aç�ão Social, e 

diante falha foi solicitado do Departamento( através da Gestora) com o ex-Presidente, documento que comprove a 

solicitação e até o momento não foi fornecido. Prossegue a Sra. Jucimara, por esclarecer a necessidade do 

preenchimento da cadeira de representatividade da sociedade civil, em ambos os Conselhos: CMDCA e CMAS, na 

vaga que pertencia à Entidade ( Grupo Esperança) que renunciou sua cadeira. E na vaga que ocupava a CEAVI, já foi 

ocupado pelo Suplente Shaloon. Coloca em discussão a viabilidade do retorno da Entidade Ceavi., pois o Conselho foi 

procurado pela representante da Entidade( Sra. Edna) que manifestou o desejo de participar. Neste momento iniciou a 

discussão e após foi aprovado que a Entidade CEAVI., não manifestou nosso ofício enviado. Diante desta falta de 
interesse- concorda os presentes, que não lhe cabe mais a vaga. E sugerido que a Comissão competente( Eventos),

procede inicialmente pelos convites. E, caso houver mais que um interessado, deve ser realizado Pleito. Outra Comissão 

que deve reunir-se éa FORÇA TAREFA, para detalhar esta AÇAO. Após discussão fica a data de 14/02/06, às 9:00 
horas, para esta discussão. Outra Comissão que deve reunir-se é de Planejamento, pois há necessidade da reformulação
do PLANO DE AÇ�O. Após discussão ficando a data de 16/02/2006, às 8:30 horas. Não tendo outros assuntos e 
ninguém mais fez uso da palavra deu por encerrada a reunião que manda lavrar a ata que após lida vai aprovada pelos 

membros presentes, fazendo parte integrantes desta a lista de presentes. Nada mais.
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