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Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente 

Rua: Inocencio dos Passos n° 86- Mongaguá CEP: 11730-000 
Fone: (13) 3507-5746 

AIA DA 18' (DECIMA OITAVA) REUNIÃO EXTRAODINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE-CMDCA. 
AOS 0S(TRES) dias do mês de MAIO de 2010, às 9:30hs (nove horas e trinta minutos), nesta Cidade, numa 
s aependências da sede da Casa dos Conselhos/DAS, sito à rua Inocencio dos Passos, 85, Centro,Mongaguá-SP, realizou-se a 18* (décima oitava) Reunião Extraordinária do Conselho Municipal do Direito da Crança e do Adolescente CMDCA. Presidida pelo Sr. Raimundo Augusto da Silva, secretariada pela Secretaria Sra. Ana Paulo de Souza, com a presença dos membros: Sra. 

Langirolame/DAS-Gov., Sra. Sra. Valéria Pina de Carvalho ( FSSM), Sra. Maria Lucia B Silva( Assoc.Luz e Caridade), Sra. Delza Gonzáles(APAE), Dra. Renata Louzada de Lima(DAS/JUR); Sra. Almerinda 
F. Buccanas( CAMP). Teve início a reunião com a palavra o Sr. Presidente, que Justifica esta Convocação para discussão e aprovação da seguinte pauta do dia: 1)- Oficios e Documentos enviados e recebidos; 2 Discussão e aprovação dos relatórios das atividades Desenvolvidas e Prestação Parcial ( 1° trimestre), 
do Projeto MULTIARTE/APAE beneficiada com recursos do FIA/2009; 3) Assuntos decorrentes. Prossegue o Sr. Presidente, citando a necessidade de discussão e aprovação do RELATORIO DAS 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARCIAL (1° trimestre), do PROJETo MULTIARTE/ APAE - beneficiada com recursos do FIA/2009 PETROBRAS. Esclarecendo que o referido relatório foi recebido na data de 30/04, diante deste recebimento, não sendo 
possível

documento recebido on-line. Sendo que o referido também deveria apresentar o Roteiro nos moldes solicitados. Diante do exposto foi enviado oficio n° 016/10, com as devidas justificativas e nos comprometendo estar encaminhando ainda hoje. Em seguida, solicita da representante/ APAE, fazer uso da 
palavra para exposição do assunto. Com a palavra a Sra. Delza, que passa citar com a leitura na integra do 
referido RELATORIO DAS ATIVIDADES/APAE - FIA/2009, ao final foi solicitado dos presentes, uso da palavra para esclarecimentos e aprovação. Não havendo ninguém que fizesse objeções, foi APROVADOPOR UNANIMIDADE. Prossegue o Sr. Presidente, solicitando que seja providenciado os documentos para o envio. Outro assunto é a necessidade de indicar 04(quatro) representantes deste Conselho, para participar do Seminário, através da ACTEST Escola de Conselhos, a realizar-se nas datas de 27,28/05/10, na cidadede Santos, conforme documento recebido do C.T- n° 186/10 com anexo oficio 008-H-2/10-Actesp. Solicitados presentes manifestações do desejo de participar. Neste momento, colocando à disposição para o evento:Sra. Ana Paula de Souza( se/Sete Montanhas), Sra. Luciana de Andrade Zangirolame(gov/DAS), Sra. Maria Lucia B da Silva(se-Apae) também o Sr. Presidente Raimundo Augusto da Silva(sc/Nova Esperança) . Esclarece o Sr. Presidente que deve ser providenciado o envio das inscrições. Outro convite da rede Social, por meio do Comite Gestor-SEADS, conforme Oficio 359/10-CONDECA, referente a CAPACITAÇÃO DE ATORES SGDCA. Sendo que será capacitado 08(oito)atores( 03 do CMDCA- sendo: 2 sc. 1 gov, 1 do C.T., I do Poder Judiciario ou MP,, e, 0l técnico da secretaria Executiva de assistência social por meio de plataforma com 16 horas presencial e 28 horas/aula, à distancia. Devendo este Conselho confirmar a participação até 05 de maio. Neste momento, foi sugerido certificar junto aos demais membros e após indicar, e ainda devera ser feito contato para melhor informações.Ficando a cargo da Sra. Valéria este contato. Não havendo outros assuntos e, ninguem mais fez uso da palavra o Sr. Presidente deu 
por encerrada a reuhião que manda lavrar a ata, que após lida vai aprovada pela Mesa Diretora presente, constando como adendo a lista dos presentes. Nada majs. 

Luciana de Andrade

a convocação com antecedência das datas estipuladas: 30/04, 31/08 e 30/11/10, conforme 

RAMNDoHrÉuSTO DA SIL 
Presidente -CKiDCA ANA PAULA DE SOUZA 

1 Secretaria 

Adendo: Lista dos preentes 


