
Conselho Municipal dos UirEY 
da Criança e Adolescente 

Rua: Inocêncio dos Passosn 86- Mongaguá - CEP: 11730-000 Fone: (13) 3507-5746 

ATA DA 146 (Centerésima Quadragésima Sexta) REUNIÃO ORDINARIA Do cONSELHOo MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA 

Aos 09(nove) dias do mês de NOVEMBRO de 2012 (dois mil e doze), às 9:25(NOVE HORAS E VINTECINCO MINUTOS), nesta Cidade na sede da Casa dos Conselhos, sito à Rua Inocêncio dos Passos 86, 
Centro- Mongaguá - SP, realizou-se a 146 Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA-CMDCA., Presidida pela 1 Secretária 
Sra. Valéria Pina de Carvalho e auxiliada por mim 

Montanhas. Tendo a presença dos membros: Sr. Edson Gallione ( Dir. de Segurança), Sra. Gina 
Masuzzo(Dir. de Educação), Sr. Raimundo Augusto de Souza( Assoc. Nova Esperança), Sra. Maria

Oliveira Cajé ( Dir. de Saúde ), Sra. Areta Tamara Ribeiro( Dir. de Cultura), Sr. Manoel Roberto 
Vicenzo(Pastoral da Criança), e convidados: Sra. Ligiane Lourenço e Mara F.Oliveira Santos, Sra. 
Debora Lopes de Oliveira( CT ), Sra. Ana Cristina D'Giacomo e Rita da Silva( Grupo Escoteiro Alfa e 

ANA PAULA DE SOUZA(SC. Assoc. Sete 

ainda contamos com a presença do Sr. Willian Cavalheiro( Dir de Esportes). Teve inicio a reunião
com a palavra a Sra. Valéria que justifica a ausência da Presidente- Sra. Maria Lucia Barbosa ( Apae),
por motivos pessoais. Em seguida faz a leitura da ata anterior Extraordinária de n 272, Após a 

leitura coloca em discussão e aprovação. Não havendo restrições foi aprovado por unanimidade. 

Após passa a citar a pauta do dia: 1)- Ofícios e documentos enviados e recebidos; 2 

Discussãoe aprovação do Relatório de Fiscalização do Abrigo Provisório; 3)- Discussão e 

aprovação das despesas de divulgação da SEMANA DA DESTINAÇÃO/2012- através do 
recursos do FMDCA/Destinação Criança; 41-Apresentação do Relatório de Prestação de 

Contas Parcial do Projeto beneficiado Destinação Criança/2011- Esportes "Cesta do 
Futuro"; 5- Recebido documento de alteração do CNPI da Entidade Alfa/Escoteiro; e, 

também o Projeto CASA DO TESOURO Jovens Aprendiz; 5)-Assuntos decorrentes 
Prossegue a Sra. Valéria citando a visita de fiscalização na data de 30/10/12, conforme a 

pauta 2)- Discussäo e aprovação do Relatório de Fiscalização do Abrigo Provisório;

informando que nesta visita foi respondido as questões do Instrumental que passa a fazera 

leitura na íntegra os itens averiguado, ao final dado o Parecer, diante do exposto solicita

dos presentes aprovação. Não havendo restrições foi aprovada por unanimidade. 

Prossegue a Sra. Valéria citando a pauta 3)- Discussãoe aprovação das despesas de 

divulgação 
FMDCA/Destinação Criança; Esclarecendo que este ano a cerimônia de abertura Regional

da Semana da Destinação/2012, ocorrerá em nosso Municipio na data de 22/11, na sede 
do Centro de Convenções do Itapoan. Nesta semana é feito uma Programação com 

diversas atividades, citando as realizações do ano anterior. Cita os objetivos desta 

campanha que é levantar recursos para repassar às Entidades que desenvolvem Projetos
para atender crianças e adolescentes e também as dificuldades do Municipio que 

empresários(pessoas jurídicas) e ou pessoas fisicas não aderem a Campanha. Sendo que 

somos um Município com menos arrecadação da região. Para esta abertura propõe que 

seja confeccionado banner's dos Projetos já contemplados no total 5(cinco), s endo 
Associação Nova Esperança, Peniel, Apae, Associação Sete Montanhas, Esportes. Esclarece 

que ainda não tem um valor de orçamento, mas conclui-se que um valor de R$500,00. 

da SEMANA DA DESTINAÇÃO/2012-através do do recursos
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quinhentos reais) será suficiente. Solicita dos presentes uso da palavra para 

esclarecimento e aprovação. Neste momento, inicia-se discussões de esclarecimentos 

quanto a destinação. Em seguida, foi dado como aprovado a utilização de Verba do 

FMDCA/Destinação Criança para esta confecção. Em Seguida a Sra. Valéria cita que 

tambem estamos com problemas de manter as despesas do site, pois ocorreu a perda do 

patrocinador(Usiminas) antes que mantinha esta despesa de um valor aproximado de 

R$1.200,00(um mil e duzentos reais). Diante da proximidade do evento e da época da 

utilização deste sistema e, estamos sem o referido site para gerar os boletos. Feito uma 

proposta com o intermediador da Rede Metropolitana, se haveria possibilidade dos 

Municipios fazer rateio para manter o site por dois meses. Lembrando que este rateio serå 

equivalente ao montante das arrecadações de cada Município. Caso esta proposta seja 

acatada, coloca aos presentes a possibilidade de aprovação do valor que caberá ao 

Municipio ser aprovada para que venha ser utilizada a verba do FMDCA/Destinação 

Criança, para custear as mensalidades de 02 meses( novembro/dezembro). Não havendo

restrições ficando aprovada. Prossegue a reunião com a pauta 4)-Apresentação do 

Relatório de Prestação de Contas Parcial do Projeto beneficiado Destinação 

Criança/2011- Esportes "Cesta do Futuro"; foi solicitado do representante Sr. Willian,

fazer as explanações. Com a palavra o Sr. Willian, que justifica o atraso do envio desta 

prestação de contas, diante de ocorrências de mudança da sede, passa a citar os problemas

ocorridos com delinqüentes.. E, ainda do Professor contratado ter solicitado dispensa.

Porem, o. Projeto superou as expectativas. Citando ainda os Projetos para o esporte,

inclusive recursos que há de vir, conforme divulgado no site oficial. Ao final a Sra. Valéria 
cita que a Entidade Penial/Projeto "Viva o Sábado", que também foi beneficiado e, até o 

momento näo apresentou sua Prestação de Contas/parcial, sendo solicitado que oficialize a 
referida Entidade e já fica convoca a Comissão de Fiscalização para a visita nesta Entidade
na data de 24/11/12, às 9:00 hrs. E ainda, a Comissão de Finanças se reúna para avaliare
emita seu Parecer da Prestação de contas de ambas Prestaçöes de Contas. Prossegue 
citando também o recebimento de nova documentação Jurídica( CNPJ e Estatuto alterado) 

da Associação dos Escoteiros-Alfa. Sugerindo que a Comissão de Planejamento certifica 

suas alterações.Ficando já agendada ambas as Comissäo para reunir-se na data de 26/11,

às 9:00 hrs Outro recebimento que também está em pauta o recebimento do Projeto

CASA DO TESOURO-Jovens Aprendiz, que havia sido avaliado e devolvido à Entidade para 

adequações, segundo os critérios da Portaria MT/702, Sugere que a Comissão de 

Planejamento na data em que se reunir também avalie, se houve as adequações. Não 

Havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra a Sra. Valéria deu por

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

Diretora Presente constando como adendo a lista dos membros presentes. Nada Mais.

VALER(A PN� DE CARVALHO

1 Secretaria 

ANA PAULA DE SOUZA
S/C. Assoc. Sete Montanhas ADENDO: Lista dos membros e convidados presentes 
Auxiliando 


