
ATA DA 115° (CENTESIMA DECIMA QUINTA)REUNIÃO ORDINÁD
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCASE DO ADOADO

CMDCA 
E DO ADOLESCENTE 

Aos 13(TREZE) dias do mês de NOVEMBRO de 2009, às 9:35hs (nove horas.
minutos), nesta Cidade, numa das dependências do antigo Clube Itapoan, trinta e cincoItapoan, sito à Av. Marin

onselho
Mongaguá-SP, realizou-se a 115" (centésima décima quinta) Reunião Ordináriaarina, 6s, 
Municipal do Direito Criança e do Adolescente CMDCA. Presidi

Augusto da Silva, secretariada pela 1* Secretaria Sra.Ana Paula de Souza auxiliandaaimundo 
Izerte da Cruz-DAS-Casa dos Conselhos, com a presença de seus membros: Sra. 

Carvalho-FSS; Sra. Delza Gonzáles e Sueli Germano Moreira (titular/suplente APAELAlmerinda Buccanas (titular/CAMP), Sra. Alvina R.de Meira (suplente Saúde), Dra P 

Valéria Pina de

Louzada de Lima( DAS/JUR); Sra. Adriana B de Almeida( Conselheira Tutelar, Teve enata
a reunião com a palavra o Sr. Presidente, que passa citar a PAUTA DO DIA: 1- Oficios Documen tos enviados e recebidos; 2)- Conclusão dos encaminhamentos de pleito de verhac 

FMDCA,FEDCA,FIA. 3)- Discussão e aprovação do Pleito Extraordinário do Conselho Tutelar; 4- Assuntos decorrentes. Prossegue o Sr. Presidente citando o recebimento 
ONG Agape Shallon n.005-09, solicitando pleito de vaga neste Conselho indicando como titular o 
Sr. Vagner Pereira de Souza e Sr. Marcio Antonio Pires. Diante do pedido de afastamento da 
Entidade Comunidade Aratu, solicita dos presentes aprovação para que seja Ocupada esta vaga pela 
Comunidade Agape Shaloon. Não havendo manifestação contraria, ficando aprovada a referida
substituição. Outro recebimento é o Relatório e outros materiais referente a participação dos 
delegados na VII Conferencia Estadual. Esclarece para que as despesas foram solicitados através
do FMDCA( doc. oficio CMDCA 137-2009,) inclusive já emitido a prestação de contas que foram
gastos R$ 400,00(quatrocentos reais), devolvido a conta o saldo restante de R$2.080,00(dois mil e 
oitenta reais), outro documento enviado foi oficio 0143-2009, com anexo Relatório de Cadastro de 
Atualização do cadastro junto à Elektro. Sendo que também respondido on-line. Enviado oficio
138-2009, ao Sr. Prefeito resposta a cota, referente a Entidade Clube dos Desbravadores Luzeiros 
do Mar, que não possue inscrição junto a este Conselho. Enviado oficio 139;2009 ao Diretor de 

contabilidade ( Sr. Salim ), comunicando e solicitando sua presença na reunião da Rede 
Metropolitana - Destinação Criança. Sendo que houve sua participação. Outro documento recebido 

são três relatórios de fatos do Abrigo Provisório, nrs. 159, anexo Relatório Informativo da 

adolescente Priscila que evadiu-se do Abrigo(elaborado BO 2320), 129, 132 e 15l-200%, co 
anexos que solicita intervenção deste abrigamento( Thiago Oliveira Foist), pois segund 
informações as demais crianças estão em risco devido a conduta do referido do atendimento cl 
em Relatórios anteriormente Thiago), sugerindo dos presentes discussão para 
encaminhamento. Após discussâo foi sugerido o encaminhamento dos relatórios junto a o 

de Etica, para as providencias, bem como levantar fotos que vem ocorrendo com ações do órgã. 

Conselho Tutelar, devido a diversas ocorrências e denúncias dos usuários, após sugerir cio 
Ou ate mesmo reuniðes para instruí-los a fim de melhorar estes atendimentos. tanu 

e 

recebido 603-09 do Conselho Tutelar solicitando gozo de férias de todos os Conselheiros atráes corpo de de 

rodízio. Esclarece o Sr Presidente que deve ser revisto, pois poderá acarretar desfalque do 
do Pleito Conselheiros. Aproveitando o ensejo para solicitar discussão e aprovação da realização do 

entos. Citando o 

corpo de 

do Pleito 

1selheiros do 

a Eleitoral Extraordinário Indireta, diante da notícia, ainda informalmente de u um dos em sugerido pedido de renuncia. Sugere discussão desta realização. Após discussão 
possibilidade 
inscrições. Explica o motivos, devido de corrermos o risco de não haver 

candidatos, 

ara 

dia 
ata 

fazerem suas 

da chamada de concorrentes, que não foram classificados, Pa 
trâmitesatravés

otaria assumir por um curto período ( aproximadamente 10 meses), ficando aprOva s a 

da Comissão de Planejamento-Edital n.004-09 e convidados também de repic 
representantes de nota 
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importáncia neste processo a Crê 2, DAS-Assessoria Juridica, Administrativo(Sra. Lcians 
Zangirolame) e Apae. Inclusive informando o Ministério Público, para acompanhar este Proe 
como Orgao Fiscalizador. Ficando já agendada a l" reunião desta Comissão para a data de 7.11 
09, (as 9.00,hrs). Sugerido também, uma prévia consulta a Sra. Promotora, ficando a cargo da D 
Renata, esta tarcfa. Neste momento, inicia-se uma discussão da participação dos Conselheirosem 
reunião deste Conselho. Sendo esclarecido pela Conselheira presente os motivos( como orientacies 
da gestão anterior ). Prossegue o Sr. Presidente citando o recebimento do comunicado do setor Juridico,DAS-COMISSÃO DE ÉTICA, em resposta a solicitação deste Conselho para os trámites
em resposta a carta recebida da Ex-Conselheira tutelar Luciana de Andrade Zangirolame, datada de 13-07-09, Informa a Assessoria Jurídica, que a referida ex-Conselheira deve requer seus direitostrabalhistas através de advogado. Inclusive também foi providenciado a sua reintegração de posse, conforme documento citado( JUR. 14-09). Esclarece o Sr. Presidente, que até o momento não houve manifestação da Conselheira reintegrada. Recebido o informe da Diretoria de Contabilidade com seu Relatório Detalhado, informando os projetos contemplados-2008, da Destinação CriançaFMDCA, em resposta a nossa solicitação oficio 136-2009, porem não vai nos ajudar, diante da solicitação para que possamos agilizar os encaminhamentos da Prestação de Contas-2009. Outro documento recebido, on-line referente a prestação de Contas;2008, do FIA, sendo que já foi providenciado. Sugere que após os trâmites dos repasses dos recursos do FMDCA-2009, que seja informado a equipe da Rede Metropolitana, Usiminas , Cosipa e ainda Condeca-Cubatão, da referida realizações dos beneficiados da Destinação Criança 2009. Esclarece também que além destes beneficios do FMDCA, houve o encaminhamento de um Projeto ao CONDECA para pleto
de recursos FEDCA; sendo encaminhado Projeto DAS., e quatro Projetos para recursos do FlA. Prossegue o Sr. Presidente, solicitando dos presentes suas colocações e ou esclarecimentos. Neste 
momento, cita a Sra. Sueli(Apae), da necessidade da realização de curso de capacitação para os 
membros Conselheiros de direitoeo Tutelar, diante da falta de entendido do papel de Conselheiros. 
Sendo sugerido também o convite ao Administrador do Abrigo Provisório para participar na 
próxima reunião, como convidado a fim de esclarecimentos sobre a fiscalização do Abrigo, pard 
este Conselho tome conhecimento. Outro convite é de estar comunicando os Contadores sobre a 
Campanha DESTINAÇAO CRIANÇA-2009, Também foi sugerido enviar aos membros a pauta via 

e-mail. Cita o Sr. Presidente que a Cidade de Itariri está dando capacitação sobre Abrigos. Nao 

havendo mais ninguem que fez uso da palavra, o Senhor Presidente deu por encerrada a reuniao que 

manda lavrar a ata, que após leitura e aprovada pelos presentes, constando como adendo a lista com 

AHsinaturas dys presentes e assinada pela Mesa Diretora presente. Nada mais.

RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVAPresidente 

ANA PAULA DE SOUZA
1-Secretária Adendo> Lista dos membros presentes 


