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ATA DA 128° (CENTÉSIMA VIGÉSIMA OITAVA)REUNI ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOSDA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-CMDCA. 

Aos 11(ONZE) dias do mês de MARÇO DE 2011 (dois mil e onze), às 09h (nove horas), nesta Cidade 

na sede da Casa dos Conselhos, sito à Rua Inocêncio dos Passos 86, Centro- Mongaguá - SP, 
realizou-se a 128 (centésima vigésima oitava) reunião do Conselho Municipal Dos Direitos da 

Criança e do Adolescente CMDCA Presidida pela Sra. Luciana de Andrade Zangirolame, 
auxiliado e Secretariado pela Sra. Valeria Pina de Carvalho. Com a presença dos membros: Sr. 

Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), Sr. Raimundo A. da Silva (Ass. Benef. Nova Esperança), 
Sra. Carla A. Macao (APAE), Sra. Maria Lucia Barbosa da Silva (Ass. Luz e Caridade), Sra. Sirlei G. B 

Sanches (Fundação CASA), Sr. Vagner P. Souza (Shalom), Sra. Mara F. Oliveira Santos (Conselho 
Tutelar), Sra. Debora Lopes de Oliveira (Conselho Tutelar), Sr. Raul Nunes (Cre-2), Sra. Caroline M. 

S. Lara (Depto. de Cultura), Sra. Ana Paula de Souza (Ass. Sete Montanhas), Sra. Maria de O. Cajé 

(Saúde), Dra. Renata Louzada de Lima (CMDCA/ Jurídico), Sra. Valéria Pina de Carvalho (Fundo

Social), Sra. Ligiane Lourenço (Conselho Tutelar), Sra. Luciana de Andrade Zangirolane (Pres. do 

CMDCA). Em seguida, justificando a ausência do Sr. Salim Issa Salomão e sua suplente Sra. Ivamar 

Magalhães (Gov. Dir. Contabilidade). Teve início a reunião com a palavra a Sra. Presidente, que inicia

com a leitura da Ata da reunião anterior. Feito isso coloca em votaçãoa aprovação da Ata referente à 

reunião anterior, que por todos é aprovada. Porem, lamenta que na reunião de fiscalização 

anteriormente convocada, não compareceu nenhum membro. Em seguida cita a pauta do dia: 1)- 

Oficios e documentos enviados e recebidos; 2)- Pedido de aditamento(Oficio recebido 004/11) de 

execução do Projeto da Oscip Cre2.- "Aprendendo a empreender", beneficiada com os recursos do 

FUNDO DESTINAÇÃO CRIANÇA2009; 3- Convoca as Camaras temáticas: Planejamento, 

Fiscalização, Finanças e Eventos, para que apresentem o Calendário das reuniões/2011, junto seu 

Planejamento; 4)- Apresentação do Extrato da Conta FMDCA-Destinação Criança/2010, e outros 

trâmites referente a este assunto; 5)-Sugestões de Projetos para aplicação do aporte recebido de 

R$ 10.000,00 (dez mil) FIA/2010; 6) - Outros assuntos. Prossegue fazendo a distribuição da pauta.

Iniciando citando a pauta o 2)- Ofícios e documentos enviados e recebidos; cita o recebimento do 

Oficio Cre2 ne 004/11 Ref. Pedido de aditamento de execução do Projeto "Aprendendo a 

empreender beneficiado pelo FMDCA Destinação Criança. O ofício é lido pela Presidente que 

coloca para apreciação dos membros presentes. Neste momento iniciou uma discussão entre os 

membros, questionando os motivos desta solicitaçao, n0 que foi respondido pela Sra. Luciana que os 

motivos apresentados constam no oficio lido, onde a requisitante esclarece que o atraso da execução
do seu projeto foi "devido a compromissos assumidos em assessorar a politica pública social 

municipal". Sobre o mesmo assunto, os membros continuaram debatendo suas posições sobre a 
aprovacão do mesmo, sendo que a Representante da Fundação Casa; Sra. Sirleil(participante 
convidada) pediu licença para fazer uso da palavra onde fez o comentário de que então a Entidade

em questão; Cre 2, não deveria nem ter se candidatado para essa captação de recurso, pois com 

este ato acabou ocupando a vaga que poderia contemplar outra entidade que estivesse pronta e 

desimpedida para executar, seu projeto. Foi citado o caso da Pastoral da Criança, que também foi 

contemplada com o recurso "Destinação Criança 2009", mas na impossibilidade de executar seu 
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projeto devolveu imediatamente a importância recebida. O Sr. Raimundo (Ass. Nova Esperança) propõe que o assunto seja resolvido através de voto dos membros presentes, e ja aprova o aditamento solicitando que aquela entidade se empenhe neste tempo concedido a executar seu projeto. Os outros membros votam favoráveis ao aditamento de prazo da entidade Cre-2, sendo que a Sra. Ana Paula (Ass. Sete Montanhas) pede pra constar em Ata que seu voto é contrário e culpa o 
edital que dá margem a esse tipo de ação, e também o conselho de fiscalização que não está 
atuando. Propõe se reveja o edital, e oportunamente a Sra. Lúcia alerta que os componentes da 
fiscalização atuem. Fica então aprovada a solicitação de aditamento do prazo para a entidade Cre-2 
com 10 votos a favor e1 contra, com a ressalva da obrigatoriedade da execução daquele projeto no 

prazo de 6 meses, com data de finalização no dia 11 de setembro. Fica determinado a apresentação 
de um relatório do andamento do projeto na reunião de 13 de maio. Com a sanção de devolução do 

valor corrigido com acréscimos legais oriundos da aplicação. A Sra. Sueli reforça a necessidade de 

atuação do Conselho de Fiscalização por existirem várias entidades que trabalham com crianças e 

adolescentes, porém não se tem informações sobre seus projetos no que a Sra. Luciana propõe que a 

equipe de fiscalização se reúna imediatamente. Feito isso, é colocada em discussão o próximo

assunto da pauta. Prossegue a reunião citando o envio do oficio n 005/11, junto ao CAMP.
solicitando apresentar Projeto e outros documentos necessários no prazo de 15(quinze dias, informa

que o referido não foi protocolado, devido não ter sido encontrado ninguém na sede.Mas deve ser 

encaminhado. Outro ofíicio de ne 006/11, à Saude, solicitando o pronto atendimento às solictações 

do órgão Conselho Tutelar; Em seguida cita o envio do Oficio 007/11, à Educação solicitando que 

daquele Orgão informações dos pedidos de matrícula em Creches. E também oficio ne 008/11, à 

Fundação Casa, solicitando que a mesma inscreva-se junto a este conselho, visto que ocorreu 

Inauguração em 12/08, e até o momento não fomos procurados para regularização de inscrição. 

Neste momento, a Sra. Sirlei cita da necessidade de fiscalizar com máxima urgência aquele Orgão,

lamenta o fato de aquela casa estar abrigando menores infratores de outros municípios, enquanto os 

nossos são enviados para abrigamento fora daqui. Outro assunto é a Convocação as Câmaras

temáticas: Planejamento, Fiscalização, Finanças e Eventos, para que apresentem o Calendário das 

reunioes/2011, junto seu Planejamento. Neste momento, foi sugerido que a Comissão de 

Fiscalização se reúnam ainda hoje às 14:00 horas e de Planejamento, Relações Públicas e Eventos se 

reúnam na data de 14/03, às 9:00 horas. Prossegue a reunião com a pauta 4)- Apresentação do 

Extrato da Conta FMDCA-Destinação Criança/2010, e outras trâmites referente a este assunto; a 

Sra. Presidente faz circularo referido assunto entre os membros 

aberto às Inscrições para o Pleito desta verba, diante que arrecadação de 2010 gerou apenas

R$10.326,00, passa os valores de forma detalhada, sendo: 60.00,00, recebido do FIA/2010, e 

esclarece que 50.000,00 é do beneficio do Projeto
" VIOLENCIAS"7 CREAS, sendo que 10.000,00 é 

ao CMDCA que inclusive cita a necessidade de discuss�o e aprovaçao da utilização. Totalizando o 

Saldo de R$39.000,00s endo que 29.000,00 para repasses. Onde esclarece que a importância é 

relativamente pequena para dividir entre as entidades, ficando ae ver a possibilidade de análise os 

critérios para destinação desta importância. 5)- Propostas de projetos para aplicação da verba de 

RS 10.000,00 (dez mil) FIA/2010; Propõe aplicar este recursos dos 10.000,00 FIA/2010, em 

capacitação das Entidades Sociais para captação de recursos. Inrorma também que fez contato com 

empresas especializadas no assunto, solicitando delas orçamento. Complementa a Sra. Lucia, que 

com a nova legislação as entidades 

sugere que este ano não será 
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que não estiverem nos moldes, ficarão em desvantagem. Em seguida foi também sugerido a 

capacitação de profissionais nas áreas da Saude, Educação e Instituições, "Conhecendo e Aplicando 

os Direitos da Criança e do Adolescente".Foi também lembrado que no ano de 2009, houve uma 

capacitação para as Entidades nesta temática, porem não houve interesse. 

justificativas, ficando aprovado pela capacitação CAPTAÇÃO DE RECURSOS. Ficando a cargo da 

Comissão de Planejamento, reunir-se para buscar cotações e outras trâmites necessários. Prossegue 

a reunião, com a palavra a Sra. Sueli(Coordenadora DAS) que passa apresentar a nova Planilha de 

custos, visto da alteração do valor deste aporte que será encaminhada junto ao FIA/2010- 

Após discussões e 

PETROBRAS, da beneficiada DAS/CREAS "Violência". A Sra. Presidente solicita da mesma circular 

entre os membros o referido documento. Prossegue a reunião com a pauta 6) - Outros assuntos; e 

cita o recebimento de Cl/Casa dos Conselhos, solicitando a indicação de representantes deste

Conselho para ocupar a cadeira de representatividade junto ao Conselho de Direitos da 

Mulher/Com Mulher. Solicita dos presentes manifestação dos membros para esta indicação. Não 

havendo ninguém que se pronunciasse. Passa indicar a Sra. Maria Lucia B. Silva ( Assoc.

Caridade) e Sr. Raimundo Augusto da Silva(Assoc. Nova esperança). Sendo que os mesmo

concordam com o convite.Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra deu por 

encerrada a reunião, que manda lavrar a ata que após lida e aprovada vai assinada pela Mesa 

Luz e 

Diretora, constando como adendo a lista dos membros presentes.Nada Mais.

LUCIANA DE ANDRADE ZANGIROLAME 

Presidente 

VALERIÁA PINÁ BE CARVALHO

1 Secretária 

Auxiliando Casa dos Conselhos 

Membros presentes : adendo listas dos membros presentes 


