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Conselho Municipal dos Direltosda Crlança e Adolescente 

Avenlda Marlna, 74 Centro Tel.:(13) 3607-1074 CEP 11730-000 Mongagua

ATA DA OCTUAGÉSIMA SEXTA (86") REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA: CMDCA.
Aos nove (09) dias do mês de ABRIL de 2007, às 9:50(nove horas e cinco minutos), nesta 
Cidade, na sede do antigo Clube Itapoan, sito à Av. Marina, 65, Centro, Mongaguá. SP., 
realizou-se a Octuagésima Sexta (86°) Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Mongaguá-CMDCA., presidida pelo Sr. Ailton de Abreu
(Vice-Presidente) e secretariada pela Sra. Evelyn de Castro Benites (Casa dos Conselhos).
Com a presença dos membros: Sra. Elvira Cid Reggiani (casa de Caridade Alvorada
Sublime), Sr. Raimundo Augusto da Silva (Assoc. Nova Esperança), Sra. Maria Eliana G. 
Cruz (Conselho Tutelar), Sra. Ana Paula de Souza (Assoc. Sete Montanhas), e tendo cmo 
convidado o Sr. Márcio Antonio Pires (Shallon). Teve início a reunião com a palavra o Sr. 
Vice-Presidente, que solicita dos presentes leitura individual da ata anterior (Março) na 
sede da Casa dos Conselhos e esclarece que devido a ausência justificada da Presidente Sra. 
Eliana Cristina Hase Gracioso estará presidindo esta reunião. Em seguida cita a ordem do 
dia: 1-Documentos e ofcios eviados e recebidos; 2)--Assuntos Gerais. 
citando os oficios recebidos:E-mail da Receita Federal, referente a realização da reuniäo
da rede de CMDCA realizado dia 16/03/2007 no municipio de Guarujá, sendo recebido
também por E-mail do CMDCA do Guarujá a ATA da referida reunião, em que consta a 
ausência dos membros do CMDCA de Mongaguá, sendo sugerido que seja encaminhado e 
mail de retificação esclarecendo que estiveram presentes na Reunião 03 (três) membros
deste Conselho. Com a palavra o Sr. Ailton coloca para discussão a minuta de oficio para 
solicitação de Livrospara o acervo da Casa dos Conselhos. Nesse monmento foi sugeido
que primeiramente seja solicitado a Prefeitura Municipal a compra, caso não seja possível,
elaborar projeto para compra, Inclusive, foi colocado em discussão os Extratos do 

FMDCA, em que estão desatualizados devido ao não fornecimentos dos mesmos e a 
ausência da Gestora do Fundo, não sendo possivel informar o saldo atual. Prosseguindo, foi 
citado o caso da Casa de Retaguarda, sendo esclarecido que está na Promotoria, e que até o 
momento não houve retorno. Em seguida., pede a palavra a Sra. Elvira para expor que 
devido a problemas pessoais, não poderá estar mais fYreqüentando regularmente as reuniðes,
deixando em aberto a vaga de 1 secretária. Nesse momento, Sr. Ailton coloca novamente a 

falta de alguns membros, principalmente dos representantes governamentais. 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 membro
s presentes devidamente assinada. Nada mais.

Prossegue

MESA DIRETORA
ALTON DE ABREU
Vice-Presidente 

Evelyn de Castro Benites
Casa dos Conselhos 
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