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Conselho Municpal dos Diretosda CriançaeAdolescentee 
Avenida Marina, 74 Centro Tel.: (13) 3507-1074 CEP 11730-000 Mongaguá -SP 

ATA DA NONAGESIMA NONA (O9") REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-CMDCA 
Aos 13 (treze) dia do mês de MAIO de dois mil e oito (2008), às 09.00 horas, nesta Cidade, na 
sede provisória cedida, sito a Av. Marina, 74 Centro - Mongaguá/SP. Realizou-se a nonagésima 
nona (99) Reunião Ordinária do Consellho MunicipaB dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Mongaguá - CMDCA. Presidida pela Sra. Cláudia Cecilia Masson e auxiliada pela Sra. Elvira Cid 

Reggiani, com a presença dos membros Sra. Ana Paula de Souza (Ass. Sete Montanhas), Sr. 
Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança). Sr. Raimundo Augusto da Silva (Ass. Nova 
Esperança), Sra. Neli dos Santos (Prefeitura/Finanças), Sra. Gilda Silva (Centro Comunitário), Sr. 
Ailton de Abreu (Shallon), tendo como convidada a Sra. Elisângela Janeiro (Apae). Teve inicio a 
reunião com a palavra a Sra. Presidente que justifica a ausência da Sra. Rita Carmina que não pode 
comparecer devido problemas pessoais, e da Sra Maria Aparecida Teixeira Régis, que não pode 
comparecer devido outros compromissos e agradece a presença de todos a presença de todos, em 
seguida coloca a pauta da Reunião Ordinária: 1)- Oficios Eviados e Recebidos, 2)-Mapa da 
Criança e do Adolescentes 2008 Fundação Abring; 3)-Plano de Ação 2008 e Plano Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá triênio 2006-2009 4)-Assuntos Gerais 
Prossegue informando que a próxima reunião da Rede Metropolitana de CMDCAs da Baixada
Santista será realizada no municipio de Mongaguá, na data de 14/05/2008, ressaltando a 
importância de todos os Conselheiros estarem presentes. Em seguida expöe sobre o COMPETI
esclarecendo que a Comissão de Planejamento está se reunindo para compor essa Comissão. Logo 
após Sra Cláudia informa sobre a apresentação de projetos - FEDCA, questionando a ausência 

dos demais membros do Conselho, pois não há quorum suficiente para aprovação. Questiona a Sra. 
Elvira se poderão ser apresentados os projetos, mesmo havendo menos da metade dos membros.

Nesse momento foi consultado o advogado Gabriel Dante, qual procedimento tomar nessa

situação, sendo que o mesmo sugere agendar uma reunião extraordinária, somente para avaliar e 

aprovar os projetos, sendo aprovado por unanimidade, e agendada reunião para a data de 

14/05/2008. Prossegue a Sra. Cláudia colocando sobre a Campanha Destinação Ciança,
informando que o municipio de Mongaguá precisa se mobilizar mais com a questão, realizando

maior divulgação, e envolver o Prefeito e demais autoridades do municipio na Campanha, para que 

os mesmos destinem ao FMDCA de Mongaguá, mobilizando assim os demais moradores do 

municipio. Nesse momento, a Sra. Cláudia passa fazer leitura dos oficios enviados e recebidos; 
Enviado e-mail ao CONDECA na data de 30/04/2008, referente ao questionário diagnóstico 

devidamente preenchido, conforme solicitado pelo CONDECA; Enviado Oticio aos membros da 

Comissão de Planejamento, na data de 16/04/2008, referente convocação para reuni�o realizada na 

data de 24/04/2008, Enviado Oficio n° 040/2008 a delegada juvenil do CMDCA Hariana Moreira

Sgrinoli, referente a comemoração do ECA. Em seguida cita os Oficios Recebidos: Recebido e 

mail do CMDCA de Santos, na data de 09/04/2008, referente convite para evento da Pastoral do 

Menor, realizado nas datas de 18e 19/04/2008, Recebido correspondencia da Fundação Cosipa, na 

data de 11/04/2008, referente a matéria do Diário Oficial da União, Recebido corespondência da 

Fundação Cosipa, na data de 11/04/2008, referente a matériado Diário Oficial do Estado de São 

Paulo, Recebido correspondência da Fundação Cosipa, na data de 11/04/2008, retferente a matéria 

do Diário Oficial do Estado de São Paulo, Recebido oficio circular na DRADS/BSA, na data de 
16/04/2008, referente a convite para participar das reuniões mensaisenvolvendo a quest�ão criança 
e adolescente em situação de rua, malabares, e recâmbio"; Recebido e-mail da Associagão
Comunidade de Mãos Dadas- ACMD, na data de 18/04/2008, referente a boletim eletrônigs de 
informações, Recebido correspondência da Fundação Cosipa, na data de 23/04/2008,refefonte a 
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matenia do Diário Oficial do Estado de São Paulo; Recebido correspondência da USIMINAS
data de 29/04/2008. referente a nova presidencia da mesma, Recebido e-mail da Fundação Cosinna data de 05/05/2008, referente os projetos aprovados, conforme Deliberação Condeca/SP-SP
1 2008, Recebido e-mail da Fundação Cosipa, na data de 05/05/2008, referente a matéria do Jomal A Tribuna, Recebido corespondência da Fundação Cosipa, na data de 05/05/2008, referentea maténa do Diário Oficial do Estado de São Paulo, Recebido e-mail do CMDCA de Cubatão na 
data de 09/05/2008, referente a levantamento de acessos do site Destinação Criança, Recebidacorrespondência da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social, na data de 
08/05/2008, referente a convite para particiar do I Seminário Regional de Enfrentamento a 
Viclência Contra Criança e Adolescente,a ser realizada no periodo de 15 a21 de Maio Na 
havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra deu por encerrada a reunião que 
manda lavrar ata que após lida vai assinada pela mesa Diretora e anexada a lista dos presentes
Nada mais.
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