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Conselho Municpaldos Direitos da Crlança e Adolescente 
Avenida Marina, 74 - Centro Tel.: (13) 3507-1074 CEP 11730-000 Mongagua-

ATA DA 0CTUAGESIMA QUARTA(84")REUNIÃO ORDINÁRIA DO cONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA-CMDCA, 
Aos sete(7) dias do mês de FEVEREIRO de 2007, às 9:50(nove horas e cincoenta minutos), nesta Cidade, na sede a antigo Cube Itapoan, sito à Av. Marina, 65, Centro, Mongaguá. SP., realizou-se a Octuagésima Quarta (84*) Reunião do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá-CMDCA., presidida por Eliana CristinaHase Gracioso e secretariada por Elvira Cid Reggiani. Com a presença do seus membros: Sr. Ailton de Abreu( Comunid.Terep. Agape Shaloon), Sr. Paulo Fenner (Cre2), Sra. Maria Eliana Gonçalves da Cruz ( Conselho Tutelar ), Sr. Manocl Roberto Vicenzo( Pastoral da Criança), Sr. Arnaldo Candido da Silva( Depto. da Saúde), Otavio MarciusGoulardins( Depto. Jurídico), Sra. Neli dos Santos (Depto. de Finanças), Sra.Ana Paula de Souza( Associação7 Montanhas de Beneficença.), Sr. João Martins dos Anjos( Depto. de Segurança). Teve início a reunião com a palavra a Sra. Presidente, que solicita a leitura da ata anterior, ao final coloca em discussão e aprovação. Após discussão foi aprovada por unanimidade. Em seguida, passa citar a ordem do dia: 1)-Documentos e oficios enviados e recebidos; 2)- Calendário das reuniðes Ordinárias do ano 2007; 3)- Discussão das verbas referente ao FMDCA., para novosprojetosa serem contemplados; 4)-Assuntos Gerais. Prossegue citando oficios enviados: n° 002/07 ao Executiv0 solicitando alteração da Portaria 557/05 na cadeira de representatividade da Educação e Saúde. Inclusive já recebidos as Portarias 246/06 com a alteração da representatividade da Segurança e também a Portaria 10/07, alterando a representatividade da Saúde e Educação, que providenciado as pastas e entregues para efetivas posses. Recebidos oficio

085/07, do Conselho Tutelar com anexo a estatística de atendimentos realizados referente o trimestre( outubro a dezembro/06), sendo sugerido que o Orgão Conselho Tutelar, encaminhe justificativas das dificuldades, pois a forma
que estão sendo elaboradas está sendo incompletas, pois as demandas não são esclarecidas. Coloca a Sra. Eliana da 
importância de apontar os encaminhamentos e seus retornos; Foi citado também que a maioria das solicitações feitas 
aos Departamentos, não são atendidos. Citando o exemplo das solicitações junto à Educação, quanto a falta de vagas nas creches. Neste coloca o Sr. Arnaldo(Saúde), que vem notando a agressividade do texto das solicitações do Orgão Conselho Tutelar, não sendo necessários usar de alguns termos ofensivos. Neste momento foi sugerido auxílio do Ministério Público, para algumas cobranças aos Orgão que não atendem às nossas solicitações; recebido oficio 011/07
da Fundação Telefönica, informando a prorrogação do prazo de entrega dos Projetos. Outro oficio recebido é de n° 

002/07, do CMDCA de S.Vicente com anexo livro de referencia a Infância /Adolescência em perspectiva - vol.01, que está à disposição junto ao acervo deste Conselho; recebido e-mail da Receita Federal solicitando discussões avaliando
a Campanha, que será levado estas discussões com as propostas, junto a reunião a ser realizada na data de 15/02/07.
Neste momento, iniciou-se as discussões com as sugestões referente o assunto. Ao final ficando assim as propostas:Falta de coerência e desempenho dos membros Conselheiros Municipais, falta de comprometimento dos Empresários e 
Contadores, Informe lançado pela Receita no seu conteúdo, ainda está confuso; sugerir outras formas de destinação.
Prossegue a Sra. Presidente, citando o recebimento dos extratos do FMDCA.,com o saldo de R$31.310,00(trinta e um 
mil.trezentos e dez reais), esclarece a Sra. Presidente que deste montante ainda não foram retiradas as verbas dos 
Projetos aprovados anteriormente( Cre2 e Associação Sete Montanhas), e também já feito a devolução da verba 
CONDECA-(R$10.000,00). Neste momento, inicia-se discussão referente a destinação de verbas para novos Projetos.
Porém sendo colocado que há necessidade de concluir os anteriores. Citando a necessidade de auxiliara APAE, pois 
estando também atendendo autistas, que antes eram atendimentos no Municipio de Cubatão; recebido folder do 
"Instituto Fonte", relacionando livros com titulos de interesse. Sugere discussão e aprovação para aquisição para manter 
em nosso acervo, inclusive contendo matérias de interesse para realizar capacitação às Entidades. Após discussão
ficando aprovado solicitar junto ao Executivo com um projeto para a referida aquisição utilizando verbado FMDCA. 
Em seguida, sugere aos presentes discussão para aprovação do Calendário das Reunióes/2007., após discussão ficando
aprovada manter o dia e horário. Cita a sra. Eliana que reccbido o balanço e orçamento "Estimativa e Receita das 
Despesas do Municipio", para o exercicio/2007-( de n° 2182/06), que está à disposição dos membros para consultas
Nao havendo ninguém mais que fez uso da palavra, a Sra. Presidente deu por encerradaa reunião, que manda lavrar a 
ata, que após lida vai assinada por sua Diretoria presente, fazendo parte integrante desta ata a lista dos membros 
presentes devidamente assinada. Nada mais. 
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