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Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e Adolescente 
Kua: Inocêncio dos Passos n° 86 - Mongaguá - CEP: 11730-000 

Fone: (13) 3507-5746 

ATA DA 13T¥CENTESIMA TRIGESIMA SETIMA)REUNI ORDINARIA DO CONSELHO

MONICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE-CMDLA 

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2011(dois mil e onze) às 10:00"(dez horas),

nesta Cidade na sede da Casa dos Conselhos, sito à Rua Inocêncio dos Passos 86, Centro-

Mongaguá -SP, realizou-se a 137(centésima trigésima sétima) Reunião Ordinária do Conselho

Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA-Presidida pelo Vice Presidente 

Sra. MARIA LUCIA B. SILVA e secretariado pela Sra. Valeria Pina de Carvalho,constando a 

presença dos membros :Dra. Eunice Uyema(Jur/DAS), Sra. Ana Paula de Souza( Assoc. Sete 

Montanhas, Sr. Sérgio L.Gomes(Dir.Educação), Sr.Raimundo A. da Silva(Assoc.Nova 

Esperança), Sra.Carla Aparecida Mação(APAE), ST.Wagner P. de Souza(Shalon), Sra.L1giane 

Lourenço, Sra.Mara Ferreira de Oliveira e Sr.Pedro Aparecido Alves 

Tutelar).Teve inicio a reunião com a palavra a Sra.Vice Presidente, que justifica a ausência da

Presidente(Sra.Luciana),por motivos de saúde. Em seguida agradece a presença de todos e do pai 

maior, solicita dos presentes a colaboração para dirigir os trabalhos. Apos cita a pauta do dia :1)- 

Oficios e documentos enviados e recebidos;2)-Discussão e aprovação da Minuta de alteração

do Regime Interno; 3)- Discussão e Aprovação do Parecer de Sindicância - Processo 

Secretaria Executiva 2203/2010, referente apuração de irregularidades na Prestação de 

Contas do Orgão Conselho Tutelar de janeiro a outubro/2010; 4)-Assuntos decorrentes. 

Prossegue citando o recebimento de comunicado do Convivência Joana Darc que informa o 

adiantamento do 2° encontro dos Conselhos da Costa da Mata Atlantica para a data de 09 e 10/3,

outro recebimento é ofício 1182/11 do CT., com anexo a Estatísticas de Atendimento do semestre

dejunho a Novembro de 2011 que faz circular aos presentes. Recebido também oficio n° 841/11 -

J Objeto: Eventual Irregularidade de Aplicação do Fundo FMDCA;., que neste momento passa

apalavra a Dra. Eunice. Com a palavra a Dra. Eunice que faz a leitura na íntegra e ao final passa a 

esclarecer os itens mencionados do reterido Oficio. Neste momento inicia-se uma discussão

de Oliveira (C. 

quanto aos Projetos beneficiados no ano de 2008, que consta apenas 2 Pastoral e Nova Esperança,

que na verdade são 4, deixando de constar: Apae e Sete Montanhas, e sugerido que também

devem ser encaminhados. Recebido também oficio 153 da Sispume com o anexo o Recursos de 

Mara Ferreira de Oliveira e Pedro Aparecido Alves da Silva, referente ao Processo Secretaria 

Executiva n° 2364-apenso III, com base na deliberação de n° 28/11- CMDCA, que votou pela a 

suspensão da ajuda de Custo de um mês. Foi solicitado o uso da palavra da Dra. Eunice, para fazer

os esclarecimentos. Cita a Dra. Eunice que feito contato com o Dr. Gabriel/Dir. Juridica, este 

esclareceu que o recurso só é julgado pelo Poder Executivo, baseado na Lei. E ele citou que a 

decisão não será acatada, provavelmente será aplicada advertëncia, para que nenhuma das partes 

venha a ser prejudicada. Porém, 

determinação. Tão logo recebemos será feito os encaminhamentos. Foi perguntada sobre a sanção 

dos ex-conselheiros( Freitas e Eliana ). Esclarece a Sra. Valéria que está medida não pode ser 

aplicada, pois não estando em exercício. Devendo ver a legalidade de não concorrer a Pleitos 

futuros. Prossegue a reunião com oficio enviado ao CRE2.-Referente a Notificação protocolado 

em 13/12/11, com os anexos:Memória de Calculo - Parecer de Deliberação 06/11, Parecer de 

Deliberação n° 26/11, Fundamentação Legal. E ate o momento não houve manifestação. Estando

no aguardo desta devolução no valor de RS.I1.187,84(onze mil, cento e oitenta e sete reais e 

oitenta e quatro centavos), complementa a Sra. Mana Lucia que a Plenária deve ser justa em 

Todos os assuntos. Prossegue a Reunião com a pauta 2)- Discussão e aprovação da Minuta de 

alteração do Regime Interno; cita a Sra. Valéria que assunto é extenso e sugere enviar o texto 

por email para todos os membros, em reuniao seguinte será colocado as sugestões, 

esclarecimentos e aprovação. Outro assunto, é a discussão e aprovação da pauta 3)- Parecer

Conclusivo de Sindicância referente apuração de irregularidades na Prestação de Contas do 

Orgão Conselho Tutelar de janeiro a outubro/2010- Processo Seeretaria Executiva.....segue. 

ainda não recebemos o documento que formaliza esta 
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2203/2010; Coloca a Sra. Valéria para mais esclarecimentos do assunto solicita o uso da nalat. 
Dra. Eunice. Com a palavra a Dra. Eunice que passa a esclarecer que segundo o 

Parecer Conclusivo elaborado pela Dra. Renata, chegou num numerário exato de valot Tes constantes na planilha em anexo, 

2.400,00(dois mil quatrocentos reais) sendo 2 cheques de R$1.200,00(hum mil e duzentos reais
sem a devida Prestação de Contas e foi encaminhado a Sra. Adriana Buccanas, para apresentacäa 
de Prestação de Contas, porem foi infrutífera. Já o valor de R$4.620, 00(quatro mil, seiscentose 
vinte reais) da Prestação de Contas apresentadas(janeiro a outubro/2010), com o fim diversosaue 
se destinou. Esclarece também que foi encaminhado o assunto ao perito Contábil ( Sr. Donizete) 
para que realize a atualização do débito e encaminhe-se ao Setor competente da Divida Ativa, para 
originar-se divida ativa. Sendo que foi cientificado deste trâmite o Ministério Público (Oficio
53/11) e após será encaminhado o Parecer e documento pertinente. Diante do assunto aqui pautado
solicita desta Plenária discussão e aprovação. Não havendo ninguém que fez uso da palavra,
ficando assim aprovado o Parecer Conclusivo de Sindicância. Prossegue a reunião com os 
assuntos decorrentes. Cita a Sra. Vice-Presidente, a necessidade de aprovar o Calendário das 
reuniões Ordinárias/2012. Todos concordam permanecer o mesmo dia(2" sexta feira do mês ) e 
horário(9:00h). Foi perguntado aos presentes se todos aprovam suspender a reunião do mês de 
Janeiro, devido as festividades e a maioria estarem de férias. Todos concordam com a sugestão. 
Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra a Sra. Vice-Presidente deu por 

encerrada a reunião, que manda lavrar a ata que após lida vai assinada pela Mesa Diretora
presente, constando como adendo a lista dos membros presentes. Nada Mais.

uso da palavta a 

sem atualização no valor de R$ 7.000,20, desta forma

MARIA LUCIA B DA SILVA

Vice-Presidente 

VALERIA PINA DE CARVALHO

1 Secretária 

Adendo: Lista dos presentes 


