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Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente 

ATA DA 134'(Centézesima Trigésima Quarta) REUNIÃO ORDINÁRIA DO cONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CMDCA

Aos 13(TREZE) dias do mês de SETEMBRO de 2011 (dois mile onze), às 9:35hs (NOVE HORAS E 

TRINTA E CINCO MINUTOs), nesta Cidade na sede da Casa dos Conselhos, sito à Rua Inocêncio dos 

Passos 86, Centro- Mongaguá SP, realizou-se a 1348 Reunião ordinária do CONSELHO MUNICIPA 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA-CMDCA., Presidida pela Sra. 

Luciana de Andrade Zangirolame e Secretariando a Sra. VALERIA PINA DE CARVALHO, auxiliando a 

Sra. 1ZERTE DA CRUZ/Casa dos Conselhos. Tendo a presença dos membros: Wagner Aldair Fidelis( 

Assoc. Peniel ), Sr. Manoel Roberto Vicenzo ( Pastoral da Criança ), Dra. Renata Louzada de Lima( 

Jur/DAS), Ana Paula de Souza( Assoc. benef. Sete Montanhas), Sr. Wagner Pereira de Souza( Shalon),

Sr. Raul Nunes ( Cre2), Sra, Maria Lucia B da Silva( Assoc. Luz e Caridade), Sra. Maria Oliveira Cajél(
Dir de Saude ), Sra. Debora Lopes de Oliveira (Cons. Tutelar). Teve inicio a reunião com a palavra a 

Sra. Presidente que inicia justificando a transferencia da reunião Ordinária para esta data em virtude

de compromissos inadiável na data de Calendário. Em seguida, solicitada a Leitura da ata anterio.

Após, coloca em discussão e aprovação. Näo havendo restrições foi aprovada por unanimidade. 

Passa a citar a pauta do dia: 1). Oficios e documentos enviados e recebidos; 2) Discussão e 

aprovação da Prestação de Contas Parcial da OsCIP CRE2, mêses julho e agosto Projeto: 

"Aprendendo a Empreender", do aporte recebido do DESTINAÇÃO CRIANÇA/2009; 3)-Discussão e 

Aprovação do Projeto Político e Pedagógico Abrigo Infantil; 4) Conferencia Municipal/2011; 5) FIA 

PETROBRAS/2011; 6)- Campanha Destinação Criança; 7)- Assuntos Decorrentes. Prossegue a 

reunião, com a palavra a sra. Presidente que passa citar a pauta Secretária, passa a citar os oficios

enviados e recebidos. - Enviado Ofício 041/2011 ao CRE2 - Solicitando Justificativa de sua Prestação 

de Contas Parcial( mês a mês ) ref.mês de Julho e também informando que foi analisado a 

Prestação Parcial do mês de Maio e nestas apresentava pagamento de lImposto do INSS; 

solicitando ainda a extrato bancário anterior ou seja do mês do recebimento da verba até a data do 

extrato apresentado, num prazo de 15 dias porem até o momento não obtivemos resposta. Devendo

ser a mesma lembrada desta solicitação; Recebido offcio CRE2 n 17/11 com anexo a Prestação de 

Contas da Oscip. Cre2. Ref. os meses Julho e agosto/2011; Solicita da Comissão de Planejamento, 

Finanças e Fiscalização, pautar o referido assunto. Ficando agendada a data de 16/09 Fiscalizaç�o e 

Planejamento e Finanças na data de 20/09, às 9:00 a para esta discussão; Outro recebimento é a 

Planilha de Plantão Orgão /Conselho Tutelar; Recebido também Documento Institucional 01822/11

- Ref. Envio de proposta de Projetos para o aporte financeiro FlA/2011-Petrobras- Nosso edital

005/2011; Sendo que já foi publicado, estando à disposição o CD, para os interessados em concorrer 

ao aporte; Recebido Oficio 213/11 com o anexo PROJETO POLITico E PEDAGÓGICO ABRIGO

INFANTIL- para aprovação; inicia fazendo uma leitura sucinta após faz circular entre os presentes o 

referido documento. Ao final coloca em discussãoe aprovação. Não havendo manifestaçãocontraria
estando aprovado por unanimidade. Em seguida apresenta 0 recebimento do Manual de instruções 

para realização das Conferências Municipais, sob o tema Mobilizando, Implementando e 

Monitorando a Política do Plano Decemal de Direitos Humanos. Solicitando das Comissões de 

Planejamento e de Eventos agendar uma reunião para tratar do Referido assunto. Após discussão 

ficando já a data de 27/10 para a realização da Conferencia Municipal, porem deverá ver a 

possibilidade dos Núcleos do Projeto Girassol e Guri e a Associação Nova Esperança agendar a Pré 

Conferência bem como a lüdica devendo
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oficializar para esta possibilidade. Inclusive iniciar os trâmites desta realização. Outro assunto é 

referente a CAMPANHA DA DESTINAÇÃO CRIANÇA/2011. Cita a Sra. Presidente que na data de 
08/09, houve uma reunião do Projeto SEMEADORES, e neste ficando decidido o Cronograma de 

atividades passa a citar as realizações iniciando com abertura na data de 21/10 com um evento e 

convidando toda Comunidade, na data de 25 um outro evento, já na data de 26 realizar um pedágio

na Plataforma de pesca. Outra sugestão que nesta data será pleiteado toda a arrecadações dos 

pontos turisticos para a Destinação Criança. Outra proposta é a confecção de adesivo desenvolvido 

para presentear os doadores, neste momento circula entre os presentes para aprovação ou 

sugestões. Ninguem se manifestou ficando aprovado. E ainda para esta semana solicitar a confecção

de faixas, Cartilhas e folder's. Para tanto necessita desta Plenária aprovação destas confecções,

usando os recursos do FMDCA/Orçamento, que neste momento ainda não temos os valores de 

orçamento, mas tão logo estiver será pautado para aprovação. Passa justificar os motivos de realizar

uma ampla campanha, pois o nosso Municipio corre o risco para o ano seguinte não haver 

destinadores. Segundo as informações do responsável pela Rede Metropolitana, por não estar 

havendo destinadores em nosso Municipio. Inclusive os próprios conselheiros não fizeram suas 

destinações. Portanto, há necessidade de se fazer uma ampla Campanha de conscientização. Nesta

reunião da Rede houve uma proposta de se fazer um trabalho nas escolas de divulgação. Lembra

também que na data de 24 de Novembro será feito a abertura oficial pela rede Metropolitana na 

Cidade de Itanhaém e já convidada a todos para estarem presente. Prossegue a reunião com a pauta, 

Assuntos decorrentes. Neste momento a Sra. Lucia solicitada informações com respeito ao Camp, 

pois tem noticias que estes não estão abrindo inscrições. Neste momento, complementa a Dra, 

Renata que esclarece com referencia ao Processo do Executivo, que até o momento ainda não firmou

o convénio, pois a Entidade não registrou junto ao Ministério do Trabalho. Após discussão foi 

sugerido na data de 16/09( sexta feira a Comissão de Fiscalização), fazer visita junto ao Cre2 e 

também ao CAMP; Não havendo ninguém mais que fez uso da palavra. A Sra. Presidente deu por 

encerrada a reunião que manda lavrar a ata, que após lida e aprovada vai assinada pela Mesa 

Diretora presente. Constando como adendo a lista dos presentes.Nada Mais 

LwCIANA DE ANDRARE ZAekoLAME 
Presidente 

VALERIA PINA DE CARVALHO ADENDO: Lista dos presentes 
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