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

ATA DA CENTESIMA (100) REUNIÃO ORDINÁRIA D0 CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE-CMDCA 
Aos 06 (seis) dias do mes de JUNHO de dois mil e oito (2008), às 09:00 horas, nesta cidade,
na sede provisória cedida, sito a Av. Marina, 65 - Centro - Mongaguá/SP. Realizou-se a (100°Reunião Ordinária do Conseiho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoiescente de 

MongaguáCMDCA. Presidida pela Sra. Cláudia Cecilia Masson e auxiliada pela Sra. Evelyn
de Castro Benites (Casa dos Conseihos), com a presença dos membros: Sr.Arnaido da Siiva 

Dep. Saúde); Sra. Daniele da Silva Cerri Sarau (CREAS); Sr. Paulo Fenner (Cre2); Sr. 
RaimundoAugustoda Silva (Ass. Nova Esperança); Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastorai da 
Criança); Sra. Neli dos Santos (Prefeitura/Finanças) e Sr. Aiton de Abreu (Shalon). Teve início
a reunião com a paiavra a Sra. Presidente, que agradece a presença de todos e em seguida

coloca a pauta da reunião ordinária: 1)- Oficios Enviados e Recebidos; 2)- Estande
Destinação Criança no dia da Açao Sociale Cidadania em Mongaguá; 3)- Assuntos Gerais. 
Prossegue realizado leitura dos oficios Recebidos: Recebido e-mail da Fundação Cosipa, na 
data de 14/05/2008, referente a comunicação Condeca/SP 1 - 2008, sobre projetos
aprovados; Recebido e-mail do CMDCA de Cubatão, na data de 15/05/2008, referente a 
convite para o Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, 
realizado na data de 16/05/2008; Recebido correspondência da Fundação Cosipa na data de 
20/05/2008 referente a matéria sobre criança e adolescente; Recebido correspondência do Sr. 
Carlos Gaggini, na data de 20/05/2008, com o recibo da Destinação ao CMDCA de Mongaguá; 
Recebido e-mail do CMDCA de Santos, na data de 28/05/2008, referente a matéria do Diário
Oficial da União; Recebido correspondência da Fundação Cosipa, na data de 28/05/2008, 
referente Portaria n° 615 de 13 de Dezembro de 2007, no que se refere a entidades que deverão
cadastrar seus programas e cursos de aprendizagem no CMDCA quando o público atendido for 
menor de 18 anos; Recebido e-mail do CMDCA de Cubatão, na data de 28/05/2008, referente a 
convite para Seminário "Educação: resposta certa contra trabalho infantil, a realizar-se na data 
de 13/06/2008, no município de São Paulo; Recebido correspondência da Fundação Cosipa, na 

data de 02/06/2008, referente a matéria do Diário Oficial; Recebido e-mail da Fundação
Cosipa, na data de 02/06/2008, referente a matéria do jornal A Tribuna; Recebido
correspondência da Fundação Cosipa, na data de 02/06/2008, referente a comemoração dos 18 
anos do ECA, a realizar-se na data de 10/06/2008, na Assembléia Legislativa do Estado de São 
Paulo; Recebido correspondência do Instituto Brasileiro de Administração Municipal- IBAM, 
solicitando a atualização do cadastro dos conselhos municipais dos direitos da criança e 
adolescentee conselhos tutelares no Brasil; Recebido e-mail da Fundação Cosipa, na data de 
04/06/2008, referente ao novo logo atualizado da Rede Metropolitana de CMDCA's da 
Baixada Santista; Recebido e-mail do CMDCA de Santos, na data de 05/06/2008, referente 
cronograma do evento 18 anos do ECA, a realizar-se nas datas de 17 a 18/06/2008, no 
município de Santos, em seguida cita Oficios Enviados: Enviado Oficio n° 044/2008 ao 
Ministério Público de Mongaguá, na data de 27/05/2008, referente resposta ao oticio n 
235/2008- PJM, no que se refere aos Projetos apresentados ao FMDCA; Enviado Oficio aos 
membros deste Conselho, na data de 02/06/2008, referente a reunião ordinária do mês de 
Junho; Enviado Oficio n 060/08 a Gestora do FMDCA, na data de 03/06/2008, referente a 
solicitação de camisetas destinação criança, para evento Ação Social e Cidadania; Enviado
Oficio n 061/08 ao Gabinete, na data de 03/06/2008, referente aos projetos apresentados ao 
FMDCA. Em seguida os conselheiros sugerem reencaminhar e-mails sobre PIS nas entidadesp/ 
ficando aprovado por todos presentes que seja encaminhado por e-mail o número das portaria



dolesce. Conselho Municipal dos Direitos da Crlança eAdolesc 
Avenida Marina, 74 Centro Tel.: (13) 3507-1074 CEP 11730-000 Mongau 

do Ministério do Trabalho no que se refere a Lei do Aprendiz. Nesse momento questiona Sr, 
Raimundo como é o funcionamento do CAMP de Mongaguá. Esclarece a Sra Cláudiaque o 
responsável pelo registro dos aprendizes é o CAMP, no entanto no Camp de Mongaguá está 
em processo de regularização. Neste momento é realizada leitura do Oficio recebido do 
Conselho Tutelar de Mongaguá na data de 29/05/2008, referente solicitação de providências 
para proteção do infante Nicolas Henrique Rangel Santos, sendo aprovado unanimemente que 
o caso seja encaminhado ao CREAS de Mongaguá para atendimento. Em seguida, coloca o Sr 
Amaldo que a criança deverá ser atendida pelo CREAS juntamente com a Saúde. Logo após é 
exposto quea Campanha Destinação Criança terá um espaço na tenda da Casa dos Conselhos, 
no evento Ação Social e Cidadania, a ser realizado na data de 02/08/2008. Aproveita o ensejo a 
Sra. Neli para esclarecer que a destinação somente é abatida na declaração no modo completo. 
Neste momento inicia-se discussão sobre o afastamento da Conselheira Tutelar Luciana de 

Andrade Zangirolame, sendo que até o momento não foi convocado o 1° suplente Cristiano 

Alves de Freitas, devido a sra Luciana não ter enviado a este Conselho um parecer do INSS 

sobre seu caso. Complementa o Sr. Ailton da necessidade da convocação do suplente, pois a 

falta de um membro no colegiado de Conselheiros Tutelares está prejudicando o andamento 

dos atendimentos. Após discussão fica aprovado a convocação do 1° Suplente Cristiano AIVES
de Freitas, e que o caso da Sra Luciana de Andrade Zangirolame seja encaminhado a0 

Departamento Jurídíco da Prefeitura para ter um parecer jurídico do caso.Não havenuo

ninguém mais que fez uso da palavra deu por encerrada a reuniäo que manda lavrar a ata, u 

após lida vai assinada por sua diretoria presente fazendo parte integrante desta ata a lista uod 

membros presentes devidamente assinada. Nada mais.

EXECUTIVA 
CLAUDIA CECÍLIA MASSON
Presidente CMDCA 

EVELYN DE CASTRO BENITES

Auxiliando (Casa dos Conselhos) 


