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ATA DA NONAGÉSIMA OITAVA (98) REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL. DOS DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE -CMDCA 
Aos 08 (oito) dias do mês de ABRIL de dois mil e oito (2008), às 09:00 horas, nesta cidade, na sede provisória cedida, sito a Av. Marina, 74Centro Mongaguá/SP. Realizou-se a nonagésima oitava (98 Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá CMDCA. Presidida pela Sra. C 
presença dos membros: Sra. Ana Paula de Souza (Ass. Sete Montanhas), Sra. Gilda Silva (CentroComunitário), Sr. Ailton de Abreu (Shallon), Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), Sra. Creuza Aparecida Avellar (Cultura), Sr. Raimundo Augusto da Silva (Ass. Beneficente Nova Esperança )e a Sra. Rose Neide Magalhães de Mendonça (CRE2). Teve início a reunião com a palavra a Sra. Cláudia, que agradece a presença de todos e em seguida coloca a pauta da Reunião Ordinária: )- Oficios enviados e recebidos; 2)- Mapa da Criança e do Adolescentes 2008; 3)-Comemoração aos 18 anos do ECA; 4 Campanha Destinação Criança; 5)- Projetos FMDCA 2008; 6)-Assuntos gerais. Prossegue a Sra Cláudiacitando os oficios enviados e recebidos. Nesse momento a Sra. Elvira sugere que faça uma inversão na pauta, iniciando a reunião pelos assuntos gerais, e em seguida os oficios enviados e recebidos, sendo aprovado por todos. Em seguida a Sra. Elvira cita o mapa da criança e do adolescente, informando que o prazo de entrega das informações foi prorrogado até o dia 24/03/2008, esclarecendo que o município de Mongaguá já encaminhou para Fundação Abrinq as informações do município. Logo após é colocado sobrea comemoração do Estatuto da Criança e do Adolescente ECA, a Sra. Cláudia sugere oficializar as escolas solicitando que os alunos trabalhem os artigos do ECA, disse ainda que será interessante cada escola trabalhar um tema, para diversificar os assuntos. Nesse momento Sr. Raimundo sugere que seja colocadoum mural nas escolas com informações do ECA, para que os alunos passam a ter maior conhecimento sobre o assunto que irão discutir, questiona ainda qual finalidade do ECA. Esclarece a Sra. Elvira que dessa maneira estimula a criança e o adolescente a trabalhar de foma que eles compreendam de forma clara sobre os temas que irão discutir. Sugere ainda que a data da comemoração seja antecipada, devido as terias escolares. Em seguida a Sra. Rose sugere que para a próxima reunião seja convocada a delegada juven Hariana Moreira Sgrignoli, por ela ser delegada municipal, estadual e por ter participado da Conterenea Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente para estar mobilizando os jovens a participarenm da comemoração do ECA, sugere também que convide o GEAC - Grupo de Escoteiros Agenor de Campos para estar participando do evento. A seguir a Sra. Elvira sugere montar um cronograma pard organizar melhor esse evento. Sugere também o Sr. Raimundo fazer convite para as entidades, para que possam estar participando e fazendo a divulgação. Logo após é colocado sobre a reunião da K Metropolitana de CMDCAs do mês de maio, que será realizada no município de Mongaguá, na a 14/04/2008, esclarece a Sra. Cláudia que já está sendo providenciado os materiais para essa reu Inclusive informa que será realizado na Baixada Santista a I Semana de Combate a exploração sexua Crianças e adolescentes. Nesse momento a Sra. Gilda faz esclarecimentos do evento, infommando qu Mongaguá será realizado na data de 21/05/2008, sendo o encerramento. Logo após é colocado soo Campanha Destinação Criança, sobre a importância do município de Mongaguá se mobilizar mais. suI Sra Elvira que seja feito um projeto de lei para que seja criado o CNPJ do FMDCA, desvinculado ao da Prefeitura, sugere ainda que envie um memorando para os funcionários. Nesse momento o S. Nar 

udia Cecilia Masson e auxiliada pela Sra. Elvira Cid Reggiani, com a 

questiona se o Conselho pode ter patrocínio, e emitir ao doador algum documento comprovau 

aimundo

destinação. Esclarece a Sra. Cláudia que em alguns municípios quando a pessoa faz destinaçao, a 

te da 

de Selo de agradecimento, ou canetas, entre outros. Prosseguindo é informado sobre o prazo mentos royetos para o FMDCA de Mongaguá até a data de 18/04/2008. Logo após a Sra. Rose faz escla ore o COMPETI - Comissão Municipal de Enfrentamento ao Trabalha Infantil, e rea nicipio de Mongaguá precisa instituir a Comissão, pois se não houver, as familias scussão ficou aprovado o agendamento de reunião da Comissão de Planejamento pa Enviado 

as famílias perderão as 
tituiçãoda referida Comissão. Em seguida a Oficio n 030/08 à Polícia Sra. Elvira passa fazer leitura dos oficios enviados e rec Civil do Estado, na data de 17/03/2008, referente a Dele do Adolescente no municipio de Mongaguá, Enviado Oficio n° 034/08, ao 

ia Especial aa 
inistério Público, 
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data de 27/03/2008, referente a resposta ão oficio n° 168/08-PJC J, no que se refere a informaçoes do 
CAMP, Enviado Oficio n° 036/08 ao CAMP de Mongaguá, na data de 27/03/208, referente a Resolução n 
74 de 13/09/2001, no que se dispõe sobre o registro das entidades sem fins lucrativos que tenham por 
objetivo a assistência ao adolescente e à educação básica, em seguida passa fazer leitura dos oficios 
recebidos, Recebido Oficio n° 067/08, na data de 03/03/2008, referente ao atendimento de crianças

adolescentes, em conflitos com a lei nas dependências da Delegacia da Mulher, Recebido corespond�ncia
da Fundação Cosipa, na data de 07/03/2008, referente a informações sobre o Conselho de Desenvolvimemto 

da Região Metropolitana da Baixada Santista, Recebido e-mail da Fundação Cosipa, na data de 11/03/2008, 
referente ao incentivo na participação dos contadores na destinação ao Fundo para Infância e Adolescència
(FIA), Recebido e-mail da Fundação Cosipa, na data de 13/03/2008, referente a convite para discussão da 
Conferéncia Regional contra Exploração Sexual, Recebido edmail do CMDCA de Cubatão, na data de 
19/03/2008, referente a Resolução Conjunta SJDC/SEADS, Recebido correspondencia da Fundação
Abring, na data de 19/03/2008, referente ao Prêmio da Criança, Recebido Oficion224/2008-PIC-, a 
data de 19/03/2008, referente apuração de oconduta funcional das conselheiras tutelares Eliana Cadenazie 
Sâmara C. Oliveira, Recebido e-mail da Fundação Cosipa, na data de 24/03/2008, referente a ata da reuniaão
cONDESB, realizada em 18/12/2007, Recebido eOmail da Fundação Cosipa, a data de 24/03/2008, 
referente a reunião da Rede Metropolitana do mês de Maio, Recebido convite da Câmara Municipal de 

Santos, na data de 24/03/2008, referente a Audiência Pública, abordando o trabalho desevolvido pela 
Delegacia do Idoso, Recebido convite da FEBRAEDA, na data de 27/03/2008, referente ao IV Encontro de 
Dirigentes, Coordenadores e Técnicos FEBRAEDA - CAMP, a realizar-se nos dias 04 e 05 de Abril de 

2008, Recebido e-mail da Receita Federal, na data de 28/03/2008, referente a solicitação de informações 
sobre o projetos sociais direcionados a área de proteção da infäncia e juventude, Recebido Oficio n° 

235/2008, na data de 28/03/2008 referente a prazo de entrega da Declaração de Beneficios Fiscais-DBE 
Recebido e-mail da Fundaç�äo Cosipa, na data de 31/03/2008, referente a data de realização da reunião da 
Rede Metropolitana do mês de Abril, a realizada na data de 02/04/2008, Recebido o-mail do CMDCA de 
Cubatão, na data de 02/04/2008, referente a Folder da Conferência com o Professor Howar Zehr, Recebido
e-mail do CMDCA de Santos, na data de 07/04/2008, referente ao artigo publicado no jornal A Tribuna:
"As crianças e os Símbolos". Recebido e-mail do CMDCA de Santos, na data de 07/04/2008, referente a 

matéria do jornal A Tribuna, no que se refere a uma nova sede da Casa da Criança e do Adolescente, no 

município de Praia Grande, Recebido correspondência da Fundação Cosipa, na data de 07/04/2008, 
referente a matéria do Diário Oficial, do Estado de São Paulo. Näo havendo outros assuntos e ninguém mais 
fez uso da palavra deu por encerada a reunião que manda lavrar ata que após lida vai assinada pela mesa 

Diretora e anexada a lista de presentes. Nada mais. 
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