
Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e Adolescente 

L ATA DA 148* (CENTESIMA QUADRAGESIMA OITAVA) REUNIÄO ORDINÁRIA DO cONSEILI 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRANCAS E DO ADOLESCENTE- CMDCA.

Aos 08 (oito) dias do mês de março de 2013 (dois mil e treze), ås 09h00 (nove horas), nesta
Cidade na sede da Casa dos Conselhos, sito à Av. Marina 85, Centro,- Mongaguá - SP. 

realizou-se a 148 (centésima quadragésima oitava) reunião do Conselho Municipal Dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA - contando com a presença da Presidenta 

a Sra. Ana Paula (Ass. Beneficente Sete Montanhas), Sr. Raimundo Augusto da Silva (Ass.
Nova Esperança), Sra. Maria Lucia Barbosa da Silva (Apae), , Sr. Manoel Roberto Vicenzo 
(Pastoral da Criança),. Dos Membros Representantes do Governo contamos com as 

Presenças: Sra. Janaina de Amorim Alvarez (DADS), Sra. Luana da Mota Rodrigues 

DADS), Sra. Glaucia da Costa Rodrigues (Departamento de Saúde Pública), Sra. Fátima 
Gomes Martins (Departamento de Educação), Sr Otávio Marcius Gourladins e Sr. Fábio
Giorge de Oliveira (Departamento Juridico), Sr. Anízio Pereira de Santana Neto (Fundo
Social de Solidariedade), Sr. Paulo Alves de Lira (Departamento de Segurança Municipal), e 
auxiliando a Sra. Amanda (Casa dos Conselhos), Representando o Consellho Tutelar estavam
presentes Sra. Mara, Débora Lopes,
Carla A. Mação, como convidada. Assuntos pautados: 1- Leitura Da Ata Anterior; 2 
Oficios Recebidos E Expedidos; 3- Documentação Referente Ao Conselho Tutelar; 4 
Edital Enviado Ao Gabinete- Nova Constituição Da Mesa Diretora; 5- Prestação de 
Contas da Associação Sete Montanhas; 6- Repasse da Seletiva de Projetos OI 
FUTUR0 FIA/2012; e 7- Apresentação do Convite para o Fórum Paulista de 
Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. A Sra. Ana Paula dá início a reunião
agradecendo a presença de todos os membros, a leitura é e aprovada por todos os membros,
a Sra. Ana Paula pede para que seja constituídas as Comissões Temáticas para que o 
conselho possa dar pareceres para alguns assuntos que precisam ser analisados e que sem 
essas comissões ainda não puderam ser discutidos. A formação das comissões ficou assim 
constituída, FISCALIZAÇÃO: Sr. Paulo (Depto de Seg. Municipal), Sra. Ana Paula 
(Associação Sete Montanhas), Sr. Otávio Marcius (Depto Jurídico) e sendo indicação o Sr. 
Milton (Fundação N. Sra. De Fátima). PLANEJAMENTO: Sra. Lucia (APÁE), por 
indicagão o Sr. Amarildo (Depto Contabilidade), Sra. Janaina (DADS), Sr. Raimundo 
(Associação Nova Esperança). FINANÇAS: Sr. Manoel Vicenzo (Pastoral da Criança), por 
indicação Sr. Amarildo (Depto de Contabilidade), Sr. Anízio (Fundo Social de 
Solidariedade) e por indicação o Sr. Ivan Iris (Casa do Tesouro). RELAÇOES
PUBLICAS/EVENTOS: Sr. Pedro (Depto de Cultura), por indicação o Sr. Sérgio (Peniel)» Sra. Fátima ( Depto de Educação) e por indicação o Sr. André( Associação de Judô). A Sra. 
Lucia explica a finalidade das comissões e o Sr. Raimundo faz o complemento e explica o 
quanto as comissões podem ajudar no trabalho do conselho para que se possa recomeçar o 

andamento dos projetos. O exemplo de fiscalização que deve ser feita com urgência no CAMP e que a Comissão fez fiscalização em Outubro/2012, ela deve ser fiscal1zaaanovamente para analisar os projetos desenvolvidos. O Sr. Anízio cita alguns exemplos quanto à contratação dos jovens, e diz que deve haver um curso de capacitação e que Camp esta despreparado. Foi citado outro exemplo de Instituição a Futuro Work, onde alunos não comparecem para as atividades. A Sra. Ana Paula cita que seja dedicado a todos 

ucia Ribeiro e Ligiane. Tivemos a presença da Sra. 

proposta de um projeto 
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. OS Jovens para que eles se comprometam a participar para que eles se comprometam a 

parucipar realmente, o Sr. Pedro fala que os jovens necessitam de uma nova metodologia no 

ensino para esses jovens e que é necessário que se faça uma nova leitura da realidade deles. 

O CIEE foi citado como um trabalho sério e que realmente capacita os jovens para a 

inserção social do trabalho e que deve ser renovado à parceria com a instituição. A Sra. 

Lucia faz o uso da palavra e aborda a importância do conselho nos eventos sobre o Tráfico

Humano, este que vem sendo discutido diariamente nos meios de comunicação, cita que é 

um problema reale que deve ser discutido nas reuniões. Dando prosseguimento à reunião a 

Sra. Ana Paula pede que os conselhos se ajudem e que é necessário que todos tenham

consciencia das atividades desenvolvidas no conselho, para que se possam ter melhores 

resultados. Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra deu por encerrada a reunião e 

manda lavrar a ata que após lida e aprovada vai assinada pela Mesa Diretora presente, 

constando como adendo a lista dos membros presentes. Nada mais.

ANA PAjLA DE SOUZA
Presidenta empossada 

ADENDO: lista dos membros presentes


