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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA (77) REUNIÃO ORDINÁRIA DO_cONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESC ENTE DE MONGAGUÁ 
CMDCA

Aos scte (07) dias do mês de junho de dois mil e seis (2006), às 9:50 horas(nove horas e cincoenta 
miutos)nesta Cidade, na scde provisória cdida, sito à Av. Marina, 65 Itapoan Centro 
Mongaguá/SP. Realizou-se a 77" (septuagésima setima) Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos 
Dircitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá - CMDCA. Presidida pela Sra. Eliana Cristina Hase 

Gracioso e secretaria pelo Sr. Ailton de Abre, auxiliada pela Sra. Izerte da Cruz( Casa dos Conselhos), 
com a presença dos membros: Rose Neide M Mendonça e Paulo Fenner( Cre2),Sr. Otávio Marcius
Goulardins(Depto. Juridico), Sr. Raimundo Augusto da Silva (Assoc. Nova Esperança), Sra. Ana Paula 
de Souza( Associação Umbandista Caboclo 7 Montanhas), Sra. Maria Eliana G da Cruz ( Conselho 
Tutelar ), Sra. Rita Carmina Gonçalves( CAMP), Sra. José Ricardo Pettine ( Depto. de Cultura) e Sr. 
Manoel Roberto Vicenz0 (Pastoral da Criança) . Teve início a reunião com a palavra a Sra. Eliana, que 
cumprimenta e agradece a presença dos membros, em seguida cita a ordem dia: )-Documentos e 
oficios enviados e recebidos; 2)-FMDCA.- Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente:
3)-Afastamento da Conselheira Tutelar Vera Helena Tavares;4)-Formulário Pró-Conselho;
Assuntos Gerais. Teve início a reunião com a palavra a Sra. Elvira, que cita a necessidade da leitura das 

atas anteriores, e sugere para os membros que seja feito a leitura individualmente e, ao final da reunião
serão citadas as correções e ou esclarecimentos. Passa a citar os documentos e ofícios enviados e 

recebidos: Recebido a planilha de presença dos Conselheiros Tutelares, sendo que será enviado junto ao 

Executivo através do nosso oficio 024/06. Outro documento recebido é uma solicitação datada de 10/05, 

da ex-Conselheira Tutelar Sra. Vera Seckler, nesta solicita cópia da ata que gerou o pedido de seu 

afastamento. Passa a fazer a leitura na íntegra do oficio. Após esclarece que n0 primeiro momento

indeferiuo pedido e em posterior consulta jurídica,que a orientou não ter restrições, mas a pessoa da Sra. 

Vera, não retornou para retirar cópia. Pede aos presentes que se manifestem sobre a sua decisão, obtendo 

a concordância de todos, quanto aos procedimentos adotados. Outro assunto, é em relação as discussões 

que vem ocorrendo da falta de estrutura da Casa dos Conselhos, ficando então o Sr. Otávio Marcius,

incumbido de agendar junto ao Gabinete do Prefeito, após comunicar aos demais. Prossegue a reunião a 

Sra. Presidente comunicando os presentes que foi publicado o Edital/Resolução FUMDCA., por motivos

de atraso da publicação em D.0 e ainda falta do Protocolo do Projeto DEPROS, sugere que esta data 

seja prorrOgada, coloca em discussão e aprovação. Após discussão ficando aprovado a prorrogação ate a 

data de 23/06/06, bem como nesta mesma data realizar-se a reunião da Comissão de 

Planejamento/Finanças, às 14:00 horas nas dependências da Casa dos Conselhos para Avaliação dos 

Projetos recebidos. Em seguida foi explanado pela Sra. Eliana o recebimento do Questionário "Pro-

Conselho", conforme citado em reunião anterior, e também foi designado para estar levantando os dados 

deste questionário nomeados a Sra. Rose Neide e Sra. Andréa, mas devido seu afastamento da Depros. 

será substituída pela Sra. Eliana, tendo prazo para resposta de 45 dias, diante deste prazo as designadas

na resposta, devem reunir-se para esta discussão. Ficando a data de 06/06, às 15:00 horas, na sede da 

Casa dos Conselhos. Após esta reunião houve uma controvérsia em algumas respostas, sugere que a 

Plenária, posicione em relação ao assunto. Após discussões ficando designado o Sr. Ailton de Abreu, 

em auxiliar nas respostas deste Formulário. Não tendo outros assuntos, solicita dos presentes, uso da 

palavra para suas colocações e ou esclarecimentos. Não havendo ninguém que fez uso da palavra deu por 

encerrada a reunião, que manda lavrar a ata e, após lida vai aprovada pelos membros presentes. Fazendo 

parte integrante desta ata a lista com assinaturas dos presentes. Naaa mais. 
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