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Conselho Municdlpal dos Diretos da Crlança e Adolescente 
Avenida Marina,74 Centro Tel.: (13) 3507-1074 CEP 11730-000 Mongaguá SP 

ATA DA NONAGÉSIMA SEXTA (96) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE -CMDCA

Aos 08 (oito) dias do mês de FEVEREIRO de dois mil e oito (2008), às 09:00h, nesta Cidade, na sede provisória cedida, sito a Av. Marina, 74 Centro Mongaguá/SP. Realizou-se a nonagésima sexta (96) Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá-CMDCA. Presidida pela Sra. Claudia Cecília Masson e secretariada pela Sra. Maria
Aparecida Teixera Régis (Fundo Social), com a presença dos membros: Sra. Gilda Silva (CentroComunitário), Sra. Neli dos Santos (Prefeitura), Sr. Paulo Fenner (CRE2), Sr. Manoel Roberto
Vicenzo (Pastoral da Criança), Sr. Ailton de Abreu (Shalon), Sra. Adriana Bucanas de Almeida
(Conselho Tutelar), Sra. Ana Paula de Souza (Ass. Sete Montanhas) e Sra. Elvira id Reggiani (Casa de Caridade Alvorada Sublime), tendo como convidada a Sra. Daniela Motta (Administradora Abrigo Provisório). Teve inicio a reuni�ão com a palavra a Sra. Presidente justifica a ausência do Sr. Raimundo
Augusto da Silva, em seguida cita a pauta do dia: 1)- oficios enviados e recebidos, 2)-Repasse de 
recursos FMDCA e FEDCA, 3)-Assuntos Gerais. Prossegue a Sra. Cláudia citando oficios recebidos:
Recebido oficio n° 03/08 da Ordem dos Advogados do Brasil OAB, na data de 03/01/2008, referente 
a parabenização do mandato da Presidente do CMDCA, recebido oficio n° 10/08 da Comissão de 
Enfretamento da Violência Sexual Infantil, na data de 14/01/2008, referente solicitação de substituiçãão 
dos membros representantes deste Conselho na Comisão, sendo sugerido que seja colocado na 

próximapauta para discussão, recebido oficio n' 044/2008-PIM do Ministério Público, protocolo n 
007/2008-PJM, solicitando informações sobre a realização do curso de capacitação aos Novos 
Conselheiros Tutelares, sendo respondido através do oficio n° 014/08, esclarecendo que já foram
realizadas capacitações e que está sendo providenciada nova capacitação, a ser realizada pelo
representante do CONDECA Sr. Antonio Jorge dos Santos, Recebido e-mail na data de 17/01/2008 
do CMDCA de Cubatão, referente comunicado de um pai deixado no Site Destinação Criança
solicitando informações da flha, pois a mãe trouxe a criança para São Paulo, e desde então nunca mais
recebeu noticias, Recebido oficio n° 023/2008 DRADS/BSA, na data de 22/01/2008, referente 
reunião envolvendo a questão "Crianças e Adolescentes" em situação de rua. Neste momento a Sra 
Daniela passa a colocar os assuntos discutidos nesta reunião realizada na Drads. Sugere a Sra Maria
Aparecida que as deliberações da referida reunião sejam encaminhadas ao Ministério Püblico de 

Mongaguáá apenas para informação, Recebido e-mail do CMDCA de Santos na data de 29/01/2008, 
referente convite para Reunião Ordinária do Conselho. Recebido e-mail na data de 07/02/2008 do 
CMDCA de Cubatão, referente a planilha de acessos ao site Destinação Crança no mes de Janeiro.
Aproveitando o ensejo, coloca a Sra Neli que foi discutido na última reunião da rede Metropolitana de 
CMDCAS da baixada Santista sobre as destinações aos municipios, e que Mongaguá ficou no último
lugar do ranking, sendo que para a campanha de 2008 foram estipuladas metas, sendo de 
responsabilidade de cada Conselheiro conseguir pelo menos uma destinação. Em seguida passa a citar

oficios enviados: Enviado oficio n° 005/08 ao Departamento de Promoção Social na data de 
14/01/2008, solicitando material para a reprodução das apostilas de capacitação para CMDCAS
Conselheiros Tutelares, sendo realizado no momento a entrega das cópias aos presentes. Enviado
oficio n 14/01/2008 ao Departamento Municipal de Comércio, solicitando a relação de lan houses
inscritas no municipio para a realização de "força tareta", no sentido de veriticar a venda de bebidas
alcoólicas para menores, enviado oficio n° 007/08 a Delegacia de Policia Civil de Mongaguá na data 
de 14/01/2008, solicitando reforço de policiamento nos Shows de Verão, devido a suspeita de venda
de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes nos eventos de verão no municipio, enviado oficio
n 008/2008 ao Ministério Público na data de 14/01/2008, referente solicitação da legislaç�o que 
regulamenta a criação e funcionamento das lan houses, enviado oficio n° 009/08 ao Executivo, na data 
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolesreente 
Avenida Marina, 74- Centro Tel.: (13) 3507-1074 CEP 11730-000 Mongaaus SP de 18/01/2008, com anexo planilha de presença dos membros conselheiros nas reuniðes ordinárias do Conselho para apreciação, enviado oficio n°010/08 ao Conselho Tutelar de Mongaguá, na data 18/01/2008, referente a Alteração de Diretoria Executiva do CMDCA, enviado oficio n° 0l1/08 a0 Jecrim, na data de 18/01/2008, referente a Alteração de Diretoria Executiva do CMDCA, enviadoficio n 012/08 a Conselheira Elvira Cid Reggiani, na data de 18/01/2008, referente a faltas injustificadas nas reuniões. Nesse momento pede a palavra a Sra. Elvira para justificar sua auséncia 

nas reuniões anteriores, esclarecendo que por motivos médicos não pöde comparecer, disse ainda que 
os meses em que as reuniões forem realizadas nas segundas-feiras ou nas quartas-feiras, ela não 

a de 

poderá comparecer devido a necessidade de estar realizando tratamento médico. Sugere a Sra. Mara 
Aparecida que nos meses em que as reuniðes forem realizadas nas segundas-feiras ou nas quartas
feiras, a reunião seja transferida para o próximo dia útil, sendo aprovado unanimemente, enviado
oficio n° 013/08 ao Sr. Antonio Jorge dos Santos na data de 18/01/2008, referente convite para esta 
presente na Reunião deste Conselho, bem como realizar capacitação aos Conselheiros Tutelares de 
Mongaguá. A seguir Sra. Maria Aparecida fala sobre a municipalização das Medidas Socio Educativa 
do Projeto Galera Consciente junto a Fundação CASA, sendo apreciado por todos presentes Pede 
palavra o Sr. Ailton para colocar o caso de um adolescente dependente quimico, afirmando que näo 

atenderá mais atos infracionários. Nesse momento a Sra. Maria Aparecida esclarece que adolescentes

que cometem atos infracionários, não podem ir para o abrigo, pois colocam em risco a vida dos demas 

abrigados. Em seguida a Sra. Claudia coloca a problemática enfrentada com a demanda indigena 

sugerindo que o oficio encaminhado à FUNAI seja reiterado, solicitando maior participação dos 

representantes do órgão no município. Logo após passa-se a discutir sobre o repasse de recursosdd 

FMDCA, sendo agendada reunião da Comissão de Planejamento para a data de 15/02/2008 às 09:00h

Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra deu por encerrada a reunião a S 

Presidente que manda lavrar a ata que após lida vai assinada pela mesa Diretora e anexada a lista ds 

presentes. Nada mais. 
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