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ATA DA 113" (CENTESIMA DECIMA TERCEIRA) REUNIÃOORDINÁRIA CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E Do 
ADOLESCENTE-CMDCA. 
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Aos 11(onze) dias do mês de setembro de 2009, às 9:30hs (nove horas e trinta minutos), nesta Cidade, numa das dependências do antigo Clube Itapoan, sito à Av. Marina, 65. 
Mongaguá-SP, realizou-se a 113 (centésima décima terceira) Reunião Ordinária do 
Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente CMDCA, com a presença
dos membros: Manoel Roberto Vicenzo (titular Pastoral da Criança), Sra. Maria Lúca 
Barbosa (suplente- Assoc. Luz e Caridade, Sr. Edmundo L. Neto (titular da Diretoria 
Segurança), Sra. Delza Gonzáles e Sueli de Fátima (titular/suplente APAE), St. Pailo
Fenner (Suplente Cre2), Sr.Salim Issa Salomão (titular Contabilidade). Sra. Alnerind 
Buccanas (titular/CAMP), Sr.Sergio Lima Gomes (Suplente-Educação), Sra.Rose Neide M 
Mendonçafsuplente FSSM), Sra.Ana Paula de Souza (titular Ass. Sete Montanhas) 
Sr.Anisio P.S.Neto e Alvina R.de Meira (titular/suplente Saúde), Sra.Adriana Buccanas d 

Ameida e Eliana Cadenazze convidadas conselheiras Tutelares, Sr.Aiton de Abre 
Konvidado Adm. Abrigo). Iniciou-se a reunião com a palavra a Sra. Valéia em 
substituição do Sr. Presidente, que justifica a ausência devido compromissos assumids
anteriormente e também a ausência do representante da cultura, porem devera u 

chegando logo mais, Em seguida, cita a pauta do dia: 1)- Ofícios e documentos env 
e recebidos; 2)- Tramites da Pré-Seleção de ONG's, para Gestão Compartin 
FUNDAÇÃO CASA; 3)- Liberação dos convênios do FMDCA, par 
Pastoral da Criança e Associação Nova Esperança; 4)- Assuntos utelar,
Prossegue a reunião pela pauta 1- Oficios Recebidos: de n° 430/09, Cons 

atidades

solicitando instalação de telefone 3 dígitos. Sendo que o referido assunto foi respond
através; do nosso oficio 104/09; Enviado convite on-line à Associaçao es destaapresentação dos trabalhos, diante de questionamen da falta de informaço 

ercial para 

organizaç�o em nosso Município. Inclusive hoje estando aqui presente
David, que passa esclarecer os objetivos e as realizações desta Organização. E, s 
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disposição deste Conselho, no que for de seu alcance. Prossegue a ra recebimento do Parecer Jurldico da Comissão de Etica, datado de 
da Ex-Conselheira Tutelar Sra. Luciana de A Zangirolame, Após a leitura foi sugerido encaminhar cópia do referido documento apreciação e providencias pessoais. Outro recebimento, é retererespondida do Processo da Secretaria Executiva/Gabinete Requerimento 311/09, que "dispðe a criação da Delegacia espectuuadolescentle", Recebido também comunicado on-line, referente a0io de PraldsegueConsclheiros e Ex-conselheiros Tutelares a ser realizado no Munic
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Devendo ser confirmado as presenças para que seja providenciado o reunido, com a pauta 2-), que 
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apresentado as realizaçðes da Comissão de Planejal A 
referente as Inscriçöes de ONG'S que pleitea TEsclurecendo que houvera 

nsporte. Prosse

nnas de Beneficenta penas duas(2) Entidades; Oscip CRE2 e valiação Montanhas de Beneficente. Devendo a Comissão responsável, reur documentos e outros tramites deste Processo. Outro assunto, 
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ASSOciagão Beneficente Nova Esperança, foram beneficiados com a verba da Destinação 
Criança/FMDCA. Em seguida faz a entrega do Edital que constituiu as Câmaras Temáticas 
para conhecimento. Tendo ainda a distribuição de cópias da planilha de presenças., para 
apreciaçãoe também providencias em relação aos membros faltosos para que os mesmos
manifestem o desejo de continuar ou optar por suas renúncias. Não havendo outros 

assuntos, solicita dos presentes uso da palavra para suas colocações e ou esclarecimentos. 
Neste momento, os Conselheiros pedem que seja averiguado a legalização dos adolescentes
do CAMP de ITANHAEM, estarem trabalhando em Mongaguá. Sugerido averiguação 
junto aos adolescentes. Caso seja confirmado deve solicitar da unidade de Itanhaém que 
providencia inscrição junto ao CMDCA de Mongaguá. Prossegue as discussões e citado 
trabalho infantil, sugerido pela Sra. Valéria uma Campanha, com ação de força tare fa, 

com os guardadores de carros. Conscientizando os comerciantes, distribuição de materiais, 
faixas e cartazes. Inclusive solicitar da administração da rodovia Pe. Manoel da Nóbrega
distribuição de materiais informativos nos pedágios na época de temporada. Outro assunto
citado pelo Sr. Manoel Roberto, sobre a mortalidade infantil. Neste momento, esclarece d 
representante da Saúde-Sr. Anízio, que apesar de grande este número, diminuiu nos últimos
anos. Se compromete na próxima reunião trazer informações complementares. Não 
havendo mais ninguém que fez uso da palavra, a Sra. Valéria, deu por encerrada a reunião
e manda lavrar a ata que após lida, vai aprovada pelos presentes, ficando como parte 

integrante desta ata a alista dos membros presentes. Nada mais.

VALERIA PINA DE CARVALHO

Vice-Presidente 

ANA PAULA DE SOUZA 

1 Secretária 
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