
Conselho Municipal dos Direitos 
da Criançae Adolescente 

ATADA2SYieésima quinta) REUNIAO EXIRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOSDA CRIANCAE DO ADOLESCENIE-CMDCA 

Aos 07(SETE) dias do mes de OUTUBRO de 2011 (dois mil e onze), às 925hs (nove horas e vintee

cinco minutos, nesta Cidade na sede da Casa dos Conselhos, sito à Rua Imocéncio dos Passos 86 
Centro, Mongagud- 5P, realizou se a 25t Reunião EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUACMDCA, Presidida pela Sra. Luciana de 

Andrade Zangirolame e Secretariando a Sra. VALERIA PINA DE CARVALHO, auiliando a Sra. ZERTE 

DA CRUZ/Casa dos Conselhos. Tendo a presença dos membros: Sr. Ailton de Abreu(DAS) Sergio de 

Lima Gomes/Educação), Renata Louzada Uur.DAS), Namar Magalhdes ( Contabilidade JEdsom 
Gallione e Lucia da Silva (Segurança),Sr. Renato Mandonado, Tatiana Lopes, Carla AP Mação e Delza 

wci de Souza (APAE), Wagner P. de Souza (Shalon), Maria Lucia B Silva (Luz e Caridade), Ana Paula 

de Souza (Sete Montanhas ), William Santos Cavalheiro (Esporte). Ligiane Lourenço (Conselho 

Tutelar). Teve inicio a reunião com a palavra a Sra. Presidente que justifica a ausência dos membros:

Marie Oliveire Cajé ( Saúde ), Sr. Manoel Roberto Vicenzo ( Pastoral ) e Raimundo Augusto da Siva ( 

Assoc. Nova Esperança ). Em seguide, cita a necessidade da realização desta reuniäo, por motivos de 

prazos, os demais assuntos serio discutidos em Plenárie Ordinária. Passa a citar a Pauta do dia: 1 
DISCUSSAOE APROVAÇAo DOS PROJETOS RECEBIDOS PARA O BENEFICIO DO APORTE Do FIA/2011 

- conforme documento Institucional n.1822/2011-FA-PETROBRAS nosso Edital 00Se 006/2011. 2)- 

DISCUSSAOE APROVAÇAo DO PLANO DE AÇÃO/2011; 3) ALTERAÇÃO DA EI MUNICIPAL das 

representstividades. Prossegue reunido citando que hoje toi pautado apenas estes assuntos, os 

demais ficario para Plenárie Ordinárie a ser realzada na data de calendário/14. Passa a citar o 

recebimento do Documento ne.1822/11, e faz a leitura na integra do referido. Citando que foi 

recebido 04(quatro)Projetos, avaliados pelo Comité de Planejamento/Financeiro nas datas de 29/09

e os recursos dos indeferidos em 07/10/11, estando corretos para discussdo e aprovação os 

seguintes Projetos: Diretorie de Assstencia Social - Projeto: Familia Acolhedora/Abrigo, Diretoria 

de Esportes Projeto: CAD-Centro de Aprendizado Desportvo, Associação de Paes e Amigos de 

ENcepcionais -AP AE -P rojeto: Equoterapia e Assockaçio Sete Montanhas de Beneficiência 

Projeto: Práticas de Escritório. Lembra a Sra. Presiudente que os Conselheiros que estão pleiteando 

Projetos deverao abster-se do voto. Solcitando dos presentes que estão representando suas 

instituiçbes que façam suas apresentayðes citando: Jusuhicatvas, Objetivo e Valores do Projeto. Foi 

dado a palavia para que iniciassem as apresente oes. Neste momento toma a palavra o Sr. Willian, 

que se apresenta como representante do Esporte, seu PROJETO CAD -Centro de Aprendizado 

Desportivo. Fazendo um breve relato da estretegie e o Prncipal Eino, justificando esta necessidade 

diante da marginalidade e falte de recwso5, pos o tp0/te possu equipe tècnica e estrutura fisica, 

possui tarmbem todas as modalidades do esporte. tm nos50 Municipio os jovens são ociosos e o 

esporte e ume das furmas para anennzer a OOS/dade Pala lambern da parte prática e faixa etária. 

No final cita os materiais e custos Prossegue com a palavra a Sva. Ana Paula, representando a 

Associagao Sete Montanhas, seu projeto PRATIKAS DE ESCRUTORIO, que passa a citar os objetivos e 

as justiticativa. Coloando que os cwsos estão sendo eAECuledo5, e seu objetivo é capacitar jovens 

para o mercado de rabaho, e em nosso Mucipvo nAO poasui esta formagdo, cita as grades do 

curso. Prossegue a reunido com a palavra o Sra Tatiana, epresentante técnica (psicóloga) da Apae, 

que passa expor o PROJETO EQUOTERAPIA, ctando a mheodoiogia, instrumental para habilitação e 
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reabilitação e a ferramenta o "cavalo". O Projeto visa o enlace com a rede de ensino e a saúde, 

provindo este processo, diminui o tempo de reabilitação e inclusão. Seu público é de 3 a 17 anos, 

atendendo 80(oitenta ) crianças, e o profissionais básicos. Cita sua experiência nesta especialização 

por ser graduado em equoterapia. Será executado na área rural. Em seguida, esclarece os motivos
desta terapia auxiliar no tratamento: movimentação, andar humano e agitação dos hormônios. Em 

seguida, inicia com a apresentação do Sr. Ailton, que se apresenta como responsável pelo Abrigo/Dir 
de Assistência Social, seu Projeto FAMIIA ACOLHEDORA. Inicia colocando seu Eixo de alta 

complexidade. Fazendo a justificativa como cranças de sujetos de direitos e as demandas desta
violência: 80%{oitenta por cento) de crianças abrigadas. Após a nova Legislação( n 1210) este 

número caiu, e que a lei garante manter as crianças no máximo 2(dois) anos na Instituição, pois 0s 

vinculos familiares se perdiam, hoje com esta nova regulamentação o principal objetivo é sua familia,

podendo ser familia acolhedora ou extensa, citando as vantagens do beneficio desta familia na 

sociedade. Cita também, as dificuldades da familia extensa ou acolhedora manter o sustento de sua 

familia e ainda assumir a outra família. Este Projeto visa o fortalecimento, dando respaldo 

necessário com acompanhamento de 6 meses a 2 anos. Após sua exposição abre para perguntas e ou 

esclarecimentos. Ao final a Sra. Presidente solicita dos presentes que inicie a votação citandoa 

escolha de 03(três}Projetos e sua priorização. Inicia-se a classificação e a priorização Ficando assim:

1-FAMILIA AcOLHEDORA/DAS; 21 EQUOTERAPIA/APAE 3CAD-Centro de Aprendizado 
Desportivo/ESPORTE e por útimo PRATICAS DE ESCRITÓRIO/Assoc. Sete Montanhas. Ficando
assim aprovado por todos. Solicitando a Sra. Presidente os trâmites para envio junto a Petrobras. 

Prossegue a reunião com a pauta 2)-Discussão ea Validação do PLANO DE AÇÃO/ Baseado na 
proposta da última Conferencia Municipal e citando os Eixos, que foram baseados as resoluções de 

aporte do FMDCA e outros Fundos. Passa a fazer a leitura na integra de seus Eixos. Ao final colocando 

em votação sua validação. Não havendo restrições ficando assim aprovado por unanimidade de 

votos. Prossegue com a pauta 3)-Discussão e aprovação da alteração do art. 8, item h da Lei 

2293/2008-alterou art. 79 e 89 da Lei 2290/2008 ( Lei de Criação 1438/92 ) da cadeira de 

representatividade da CULTURA, justificando que cadeira não esta comparecendo às reuniões. E 

também, não tendo questões de politica da criança e do adolescente sugere alterar pelo Esporte que 

há mais políitica neste segmento. Solicita dos presentes aprovar esta sugestão de alteração. N�ão 

havendo manifestação contrária, todos concordam. E já solicitam do setor juridico as devidas

providencias neste Processo. Não havendo outros assuntos e ninguem mais fezendo uso da palavra a 

Sra. Presidente deu por encerrada a reunião, que mandando lavrar a ata que após lida vai assinada 

pela Mesa Diretora presente, constando como adendo a lista dos presentes. Nada Mais.

LUCIANA DE ANDRADE ZANGIROLAME 

Presidente 
ADENDO: Lista dos presentes 

VALERIA PINÄ DE CARVALHO
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