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Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente 

ATA DAIus (CENIESIMA DECIMA.OIIAYA) REUNIÁO ORDINÁRIA DO CONSELHQ 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE-CMDCA. 

Aos 12(D0ZE) dias do mês de FEVEREIRO de 2010, as 9:30hs (nove horas e trinta minutos), nesta
dade, uma das dependências da sede da Casa dos Conselhos/DAS, sito à rua Inocencio dos Passos, 8), 
nro, Mongaguá-SP, realizou-se a 118' (cetésima décima oitava) Reunião Ordinária do Conselho
nicipal do Direito da Criança e do Adolescente - CMDCA. Presidida pelo Sr. Raimundo Augusto da 

va secretariada pela 1' Secretaria Sra.Ana Paula de Souza, com a presença de seus membros: Sr. Salim 
ssa Salomâo ( Dir. de Contabilidade), Sra. Almerinda Buccanas ( CAMP ), Sra. Maria Lucia B Silva ( 
SCLze Caridade), Sra. Delza Gonzáles e Sra. Sueli Germano ( APAE), Sr. Paulo Fenner ( Cre2), Sr. 
anoel Roberto Vicenz0 (Pastoral da Criança,) Dra. Renata Louzada de Lima(DAS/JUR); Sr. Vagner
ereira de Souza (Comunidade Terap. Ágape Shalon). Teve início a reunião com a palavra o Sr. 
Tesidente, que cita a necessidade de leitura individual das atas anteriores e ao final fazer os 
esclarecimentos e aprovação. Após passa citar a PAUTA DO DIA: 1)- Ofcios e Documentos enviados e 
reebidos; 2 Apresentação do DBFICampanha Destinação Criança/2009; 3)- Trâmites da Eleição
do triênio 2010 a 2013 dos Conselheiros Tutelares Formar a Comissão; 4) Incineração d0s 

arquivoscom mais de 10(dez) anos do C.T.; 5-)- Assuntos decorrentes. Prossegue o Sr. Presidente 
citando os envios e recebimentos de oficios/documentos: Recebido -Comunicação ON - LINE da REDE

METROPOLITANA -comunicando a reunião na data de 09/02, nesta- PRESTAR CONTAS FMDCAS
AVALIAÇAO DE CAMPANHA 2009 - INFORMAR DBF, ficando este assunto a ser discutido na reunião
segmento, pois o DBF., e Recibos ainda não foram emitidos por falta de algumas informação. Neste mesmno
informe agenda reunião para 25 de fev. para o assunto implantação do SIPIA. Fazer esclarecimento do 
participante -Sra. Delza Lucia, com a palavra a Sra. Delza que passa a citar os assuntos pautados nesta 
reunião que esteve presente- emissão dos Recibos até 28/02 a o DBF até 30/03/10, e também foi discutido implantar a Escola de Conselheiros Etinerante na Cidade do Guarujá. Prossegue o Sr. Presidente citandoo
recebimento de CONVITE da Assessoria da Juventude para o FORUM DA JUVENTUDE a ser realizada na data de 26 de fevereiro/10 às 8 horas- Centro Cultural Raul Cortez; outro Oficio recebido de n° 001/10 APAE solicitando alteração de Portaria ( inversão de titularidades), solicitando que se proceda a alteraçãode Portaria; Recebido também Informe do CONAN/CONDECA de 10/02/10REPROVADOS/constando o nosso Município; Recebido Comunicação On-line do Reunião ExtraordináriaMalabares na data de 11/02. Nesta Reunião contou com a presença do Sr. Paulo Fenner, que faz as colocações de sua participação. Com a palavra o Sr. Paulo, que cita o assunto principal era de ordem de recâmbios e já antecipado a data da próxima reuniäão para 25/02. Neste momento, foi citado a ausências da participação dos representantes do Conselho Tutelar. Outra necessidade é solicitar junto a ONG/CAMP.,documento que a Justiça determinou, para que possamos acompanhar, e ainda o Plano de Trabalho e do Aprendiz para que seja acrescentado no prontuário de inscrição neste Conselho. Prossegue o Sr. Presidente citando o recebimento CD e cartilha da Entidade PRO- MENINO - ficando a disposição na biblioteca Não havendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra o Sr. Presidente solicita dos presentes uso 
da palavra para suas colocações e ou esclarecimentos. Não havendo ninguém que fez uso da palavra deu por 
encerrada a reunião que manda lavrar a ata, que vai assinada pela Mesa Dirigente, constando o adendo a 
lista com as assinaturas dos presentes. Nada mais.
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