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Conselho Municipal dos Direitos da Crlança e Adolescente 

Avenida Marina, 74 Centro Tel.: (13) 3607-1074 CEP 11730-000 
Mongaguá SP 

TA DA OCTUAGÉSIMA QUINTA85") REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA-CMDCA. 
Aos sete (07) dias do mês de MARÇO de 2007, às 9:50(nove horas e cinco minutos), nesta Cidade, na 

scdc do antigo Clube Itapoan, sito à Av. Marina, 65, Centro, Mongaguá. SP., realizou-se a Octuagésima 
Quinta (85") Reunião do Consclho Municipal dos Dircitos da Criança c do Adolescente de Mongaguá- 
CMDCA., presidida por Eliana Cristina Hase Gracioso e secretariada por Ana Paula de Souza (Sete
Montanhas). Com a presença dos membros: Sr. Manocl Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), Sra 
Maria Eliana G. da Cruz (Consclho Tutclar), Sr. Raimundo Augusto da Silva (Assoc. Nova Esperança).
Sr. José Ricardo Pettine (Depto. Cultura), St. Ailton de Abreu (Shallon), Sr. Kleber Vassalo (Segurança). 
Teve início a reunião com a palavra a Sra. Presidente,que solicita dos presentes leitura individual da ata 
anterior (Fevereiro) na sede da Casa dos Conselhos. Em seguida cita a ordem do dia: I)-Documentos e 
oficios enviados e recebidos; 2) Destinação ao FMDCA; 3)--Assuntos Gerais. Prossegue citando os 

oficios eviados 07/07 ao Ministério Público, referente envio das Cartilhas da Campanha Arrecadatória 
"Destinação Criança" (Art. 260-ECA), esclarecendo também as dificuldades de levantar doações ao 

FMDCA. Nesse momentos os Conselheiros presentes expuseram sugestöcs de como melhor trabalhar 
com as doações do fundo. Foi colocado pela Presidente, a importância dos trabalhos sociais realizados

pclas entidades que estão comprometidas com a situação de exclusão social. Discutiu-se também juntos
aos membros sobre propagar o papel do Conselho junto ao Poder Público e na Sociedade, pois há 

dificuldades em atuar e receber respostas das solicitações e no andamento de todos procedimentos que 
devem ser efetuados, inclusive em relação a receber doações para o fundo e poder auxiliar as entidades

que querem realizar um atendimento adequado ou até ampliar seus projetos. Oficio n° 06/07 ao 

Ministério Público, em resposta ao Oficio recebido 058/07-Prot 24/01 PJC-IJ, referente fiscalização nas 

entidades de atendimentos inscritos junto ao CMDCA/ CMAS. Oficio enviado 005/07 ao Executivo,

solicitando o envio da documentação de Prestação de Contas, bem como Rclatórios Financeiros e 

Extratos e aplicações do FMDCA em cumprimento do Art. 4°-Lei n° 3.432/99. Prosseguindo a Sra. 

Maria Eliana, expões a falta de mais psicólogas na rede SUS para atender a demanda que é grande. pois 

no momento apenas duas psicólogas estão atendendo, fazendo com que haja demora no atendimento e no 

agendamento das consultas. Nesse momento a Sra. Eliana cita que foi confirmada a data da Reunião da 

Receita federal junto aos CMDCAs, a realizar-se no município de Guarujá dia l6/03/2007, estando

convidados todos os Conselheiros. Em seguida, a Sra. Eliana esclarece as dúvidas do Sr. Raimundo com 

relação as destinação das verbas do fundo, expondo que as entidades que apresentarem projetos poderão

receber verba, desde que estejam com a documentação na Casa dos Conselhos completa. Prossegue a 

Sra. Eliana citando que na reunião do mês de Fevereiro foi exposto a falta de atividades para crianças do 

Abrigo Infantil, sendo que o Departamento de Cultura providenciou mais oficinas. Com a palavra o Sr. 

José Ricardo Pettine esclarece que o Departamento de cultura por ser um órgão público, vinculado à 

Prefeitura Municipal, jamais apresentará projeto para concorrer å destinaçõcs realizadas pelo FMDCA e 

está pronto para atender a população de mongaguá. Informa a Sra. Elana que por falta dos extratos

bancários, até o momento não será possível passar aos demais conselheiros o saldo da conta do fundo.

Nesse momento, expõe também que as secretárias não estao presentes, bem como alguns membros, e que 

há a necessidade de oficializar os membros faltosos para que seja tomada providências. Em seguida, foi 

justificado ausência pelos membros: Sra. Rose Neide, Sr. Paulo Fenner, Sra. Elvira e Sr. Raimundo

justificou suas faltas em reuniões anteriores. Não havendo ninguém mais que fez uso da palavra, a Sra. 

Presidente deu por encerrada a 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.

MESA DIRETORA
ELIANA CRISTINA HASE GRACIOSO

Presidente 

ANA PAULA DE SOUZA

Auxiliando 

anexo: lista dos membros presentes - devidamente assinadas e identificada.
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