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Conselho Municipal dos Direitosda Criança e Adolescente 
Avenida Marina, 74 Centro Tel.: (13) 3507-1074 CEP 11730-000 Mongaguá -SP 

ATA DA OCTUAGÉSIMA NONA (89) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHOMUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE DE MONGAGUACMD CA 
Aos SEIS (06) dias do mês dc JULHO de 2007. às 930h (nove horas e trinta minutos). nestacidade, na scde do antigo Clube Itapoan, sito à Avenida Marina, 65, Centro. Mongaguá-SP realizou-se a Octogésima Nona (89) Reunião do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolcscente de Mongaguá-CMDCA, presidida pela Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso(DEPROS) e auxiliada pcla Sra Ana Paula de Souza, com a presença dos membros: SSr Raimundo Augusto da Silva (Assoc. Nova Esperança), Sr. Cristiano de Freitas (Conselho Tutclar), Sra. Maria Eliana Gonçalves da Cruz, Sra Valéria de Carvalho Pina (Assoc. Nova Esperança), Sra. Eliana Dias Fiorentino (Educação), Sra. Neuza de Abreu (Shallon) e Sr. Otavio Marcius Goulçardins (Juridico). Teve inicio a reunião com a palavra a Sra Presidente, faz leitura da ata anterior (Junho), após cita as justificativas de faltas. Em seguida citaa ordem do dia: 1)- Documentos e oficios emviados e recebidos; 2) - Rede Metropoltana de CMDCAs; 3) - W Conferência Municipal dos Direitos da Criançae do Adolescente de Mongaguá; 9-I Conferência Juvenil; 5) - Assuntos Gerais Prossegue citando os oficios enviados e recebidoss Recebido da Câmara Municipal Oficio n° 381/07 com anexo os requerimentos: 39207Ausências dos beneficiários do Bolsa Familia e 303/07, informações sobre o FICAL também oficio 396/07, anexo o requerimento 301/07 que solicita informações sobre CMAS.CMDCAe CT na formulação da LDO. Esclarece a Sra. Eliana que ainda não houve tempo para respostas dos referidos. Neste momento, inicia-se discussões referente a falta de informações do Departamento de Educação de algumas solicitações. Complementa o Sr. Freitas (CT) a faita de 
conhecimento por parte dos genitores nas freqüencias, pois ocorre perda do beneficio. Cita a Sra. Eliana que já foi solicitado deste departamento também vagas nas creches e até o momentonão houve resposta. Sugere da representante deste Departamento presente que leve a 
conhecimento do Departamento, e ainda falta de funcionários que vem ocorrendo nas creches e 
núcleos (Recriar), sendo que este assunto vem afctando as crianças que citaram como propostas na Conferência Juvenil. Lembra que estas faltas colocam em risco as crianças. Outra questão éé referente a falta de capacitação dos novos funcionários contratados, que são substituidos sem 
nenhum preparo. Foi sugerido que a representante da Educação leve a conhecimento tais 
assuntos junto a Dirctoria compctente da educação. 
Departamento de Esporte, informando o atual responsável, Dirctor Sr. Charles Ronald PFM 
Neto; Recebido do Consclho Tutelar oficios n° 467/07 e 468/07, informando prestação de 
serviço voluntário da Sra. Rose Ncide Magalhães de Mendonça, e também justificando ausência
dos membros na Conferência Municipal, o qual foi comentado e não aceitando a justificativa, 
por se tratar de um colegiado composto por 5 (cinco) membros e não houve nenhuma 
representação, sendo que na conferência foi declarado como falha pelo CONDECA e plenána
sendo advertidos pela ausência. Recebido informe do SINASE, estando a disposição dos 
membros e interessados para suas consultas. Recebido convites da Conferencias dos Municipios de Praia Grande e São Vicente, outro convite recebido é da Pastoral do Menor da organização e 
discussões do SINASE, neste evento esteve presente a Sra. Cláudia Cocilia Masson (Programa 
Sentinela). Recebido o formulário da Ficha de Cadastro da Rede Metropolitana (Campanha 
Destinação Criança), que ja foi preenchida e encaminhada ao Orgão solicitante. Recebido
informe da Reuni�ão da Rede Metropolitana, com a memória da reunião realizada dia 06/07 e 
ainda o cronograma das referidas reuniöes desta rede metropolitana. Prossegue citando oficios
enviados n° 20/07 e 21/07 com anexo o convite da Reuniäão da Rede para o Departamento e 
Gabincte do Prefeito. Em seguida, a Sra. Eliana passa a citar sucintamente o Parecer n° 07/07, referente a conclus�o da realização da VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Mongaguá, inclusive cita a necessidade de encaminhar o referido Relatório aos 
Orgãos compctentes (Executivo, Câmara Municipal, DRADS e CONDECA). Outro assunto,
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denúncia reccbida sobre conduta de Consclhciro Tutclar, que sugere marcar data da Comissãode Etica deste Consclho para ciência da denúncia, scndo marcada a data de 13/07/2007, as 14:00h na scde da Casa dos Consclhos. Prosscgue a Sra. Presidente colocando sobre os trâmitesda cleição dos membros Conselheiros Tutelares, referente gcstão: 2007/2010, que passa a fazer lcitura na integra da Resolução n° 003/2007, claborada pcla Comissão do Plcito realizada na 
data de 05/07/2007. Após discussão houve alguns ajustcs na redação do Texto da Minuta apresentada que também será encaminhada junto ao Ministério Público para suas considerações Em scguida foi colocado em discuss�ão a referida aprovação. Não havendo restrições foi aprovada pelos membros presentes. Não havendo outros assuntos, solicita dos membros uso da palavra para suas colocações e ou esclarecimentos. Neste momento, a Sra. Neli (GestoraFMDCA)m passa em mãos da Sra. Presidente o extrato da conta deste Fundo para ciencia dos membros. Não tendo mais ninguém que fez uso da palavra deu por encerrada a reunião, que solicita a elaboração a ata que após lida vai aprovada pelos presentes. Fazendo parte integrante desta ataa lista dos presentes. Nada mais. 
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Anexo lista dos membros presentes devidamente assinada. 


