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da Criança e Adolescente 

ATA DA 21' (VIGESIMA PRIMEIRA) REUNIÃOEXTRAODINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE- CMDCA 
Aos 18(DEZOITO) dias do mês de OUTUBRO de 2010, às 9h:30" (nove horas e trinta minutos), nesta Cidade,numa das dependências da sede da Casa dos Conselhos/DAS, sito à rua Inocencio dos Passos, 85, Centro,Mongaguá-SP, 
Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá-CMDCA. Presidida pela Sra. Lucianade Andrade Zangirolame/Gov.-DAS e secretariada por Valeria Pina de Carvalho/Gov-FSSM; auxiliando a Sra. Izerte da Cruz( Casa dos Conselhos), com a presença dos membros:Sr.Vagner Pereira de Souza e Sr. Ailton de Abreu (Comunidade Terapêutica Ágape Shalon);Sr. Rubens de Oliveira Barbosa(Coordenador Semutran); Sr.Raul Nunes (CRE-2); Sr. Salim Issa Salomão e o convidado Sr. Edson Mestieri( Dir. de Contabilidade), Sr. Raimundo
Augusto da Silva( Assoc. Nova esperança). Dra. Renata Louzada de Lima( Dir. Assistência 
Social/Juridico), Sr. Manoel Roberto Vicenzo(Pastoral da Criança), Sra. Carolina Messias de 
Souza Lara( Dir. de Cultura), Sra. Ana Paula de Souza( Assoc. Sete Montanhas), Sr. Sergio de 
Lima Gomes ( Dir. da Educação ), Sra. Maria Oliveira Cajé( Dir. de Saúde ). Teve início a 
reunião com a palavra o Sr.Presidente, que inicia cumprimentando e agradecendo a todos,
justificando esta convocação Extraordinária. A fim de discussão e aprovação da seguinte
pauta: 1) - Relatório Descritivo dos fatos apurados da Prestação de Contas e outros 

procedimentos do Orgão Conselho Tutelar, realizado pela Comissão Fiscalização deste
Conselho, na data de 15/10/2010, anexo o PARECER n° 014/2010-Ref. Apuração e 
conclusão dos trabalhos efetuados. 2)- Ofícios e outros documentos recebidos e enviados; 
3)- Assuntos Decorrentes. Prossegue a Sra. Presidente, esclarecendo os procedimentos
tomadosno momento da Fiscalização e atitudes da Sra. Coordenadora do Órgão Conselho/ 
Tutelar da pessoa de Adriana Almeida Buccanas. Sendo que ficando presente até o final, os 
Conselheiros Tutelares: Sr. Pedro, Sra. Mara e Eliana, os quais colaboraram nas buscativas de 
documentos. Esclarece que enquanto ocorria estas buscativas foi elaborado Relatório das 
situação
documentos comprovatórios. E ainda, sempre foi questionado dos presentes e todos tinham 
conhecimentos e afirmavam desconhecer. Sugere que todos certificar a veracidades dos 
documentos( Prestação de Contas, Relatório da Comissão ).Cita a Sra. Luciana, que os 
Conselheiros apresentaram também um RELATORIO e assinados pelos mesmos 

realizou-se a 21 Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos 

encontrada, no Relatório de Prestação de Contas, fazendo as buscativas de 

desconhecia ações da Sra. Coordenadora, que passa a fazer a leitura na Integra, também 
que 

sugere que todos tomam conhecimento. Ao final a Comissão chegou a conclusão e elaborou 
o PARECER n° 014/2010, que feito a leitura na íntegra que sugere que a plenária discussão e 
aprovação. Em seguida, iniciasse as discussão, pedindo a palavra o Sr. Raimundo que 
questiona do representante da Diretoria de Contabilidade, sobre como e de que forma é feito
esta transferencia de verba. Sendo esclarecido que é uma solicitação, direta benm como a 
prestação de contas. Complementa a Sra, Presidente que os demais Conselheiros foram

omissos em relação aos assuntos que cabe ao colegiado tomaras decisões e ainda pela falta de 
comprometimento com as suas atribuições. Lembra ainda a Sra. Ana Paula, que um dos 

Conselheiros Tutelares, que acompanhava o procedimento, em todo momento afirmavam 
desconhecer estas atribuições, e de nada sabia. Cita o Sr. Raimundo, como Presidente 

anteriormente esteve junto ao Orgão Conselho Tutelar, a fim de orientar, nas questões da 

presença nas reuniðes do CMDCA., sugerindo que estes participasse de encontros e cursos de 
capacitação. Informa também a Sra. Luciana que feito as orientações junto ao Ministério
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Püblico e também ao CONDECA, que inclusive virá ao Municlpio. Quanto as açðes tomadas,
neste caso. Prossegue fazendo a Lcitura do Oficio 106/2010, encaminhado ao Conselho
Tutelar, solicitando cópias da Prestação de Contas, livro ata e livro de registro de 

atendimentos. Sendo que foi informado pela funcionária Rosiene Martins Pereira, que os 

Conselheiros estavam em reuniãoe não apresentaram os documentos solicitados. No decorrer
da reunião a mesma informa que a Conselheira Adriana, havia pego folhas de atendimento em 
branco, para confecção de supostos Relatórios de atendimentos. A Sra. Luciana, cita que tem 
lógica esta informação, pois no final de semana a Sra. Adriana, solicitou a retirada do livro

ata porem não foi permitido. Prossegue a Sra. Presidente, citando Boletim de Ocorrência da 
P. Civil n° 223/10" de Natureza Outros", feito pela Sra. Adriana, contra a sua pessoa como 
Presidente deste Conselho e faz a leitura na íntegra. Ao final das discussões, todos os 
Conselheiros presentes aprovam as sugestões apresentadas pela Comissão de Fiscalização em 
seu Parecer n° 014/10 e outros procedimentos necessários. 1)-Afastamento temporariamente dos Conselheiros Tutelares atuantes, à partir desta hora, até a Segundo Ordem Judicial; 2-Informar o Ministério Público, e solicitando providencias cabíveis, sugerindo exonerações; 3 -Tomada de outras ações, em relação ao uso de verbas do FUNDOD MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES.; 4-Averiguação de outras prestações de contas de anos anteriores; 5-Reposição de verbas que comprovada utilizada indevidamente; 6-Encaminhar aos Setores competentes cópias do referido procedimento para ciência e outras providencias, caso seja necessário. Solicita a Sra. Presidente a confecção dos documentos necessårios, para os encaminhamentos. Ao final, da reunião foi protocolado um oficio recebido do Conselho Tutelar de n° 433/10, informado que a Conselheira Adriana, subtraiu números de påginas em branco do livro de Atendimento,e preencheu colocando como atendimentos de passagens para São Paulo. Informando ainda. que o número(286) é atendimento do ex-conselheiro Freitas. Solicita a Sra. Presidente, anexar o referido documento junto ao Processo. E também solicita a confecção de Oficio ao ÓroaAo Conselho Tutelar. Informando das ações decididas nesta Plenária referente ao item 1, Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra. A Sra. Presidente deu por encerrada a reuniãoque manda lavrar a ata, que após lida e aprovada val assinada pela Mesa Diretora, constando 
como adendo a lista dos presentes. Nada mais 

N LUCIANA DE APRRADE ZANGÍRQLAM Presidente 

VALERIA HIN¥ DE CARVALHOI Secretaria 

ADENDO - Listas dos presentes 


