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Conselho Municipal dos Direitos
da Criançae Adolescente 

ATA DA 120(CENTÉSIMA VIGÉSIMA NONA)REUNIÃOORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CMDCA 

Aos 08(OITo) dias do mês de ABRIL de 2011 (dois mil e onze), às 09:25h (nove horas e vinte cinco),

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

SP, realizou-se a 129 (centésima vigésima nona) reunião ordinária do Conselho Municipal Dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA - Presidida pela Sra. Luciana de Andrade 

Zangirolame, auxiliado a Sra Izerte da Cruz ( Casa dos Conselhos). Com a presença dos membros: 

Sr. Ailton de Abreu( DAS), Sr. Raimundo A. da Silva (Ass. Benef. Nova Esperança), Sra. Carla A. Mação
(APAE),) Sra. Ivete aparecida Teodoro e Sra. Sirlei G. B. Sanches (Fundação CASA), Sra. Mara F. 

Oliveira Santos (Conselho Tutelar), Sr. Rubens O.Barbosa ( segurança), Sra. Ana Paula de Souza (Ass.
Sete Montanhas), Mara F Oliveira Santos e Sra. Ligiane Lourenço (Conselho Tutelar), Sr. Wagner

Aldair Fidelis ( Assoc. Peniel ). 
membros: Sra. Maria de O. Cajé (Saúde), Sr. Raul Nunes( Cre2 ), Sra. Valéria Pina de Carvalho( FSSM), 

Com a palavra da Sra. Presidente que justifica a ausência dos 

Sr. Manole Roberto Vicenzo ( pastoral da Criança ), Sra. Maria Lucia Barbosa da Silva (Ass. Luze 

Caridade, Dra. Renata Louzada (Jur/Das ), e Sr. Salim Issa Salomão e suplente Sra. Ivamar Magalhães

(Gov. Dir. Contabilidade). Em seguida passa a fazer a leitura da ata anterior após a leitura coloca em 

discussão e aprovação. Não havendo manifestações foi aprovada por unanimidade. Após a leitura 

cita a pauta do dia: 1) - Ofícios e documentos enviados e recebidos; 2)- Discussão e aprovação do 

PROJETO de implementação da CASA DA ESPERANÇA 
" Captação de Recursos" do aporte recebido

de R$ 10.000,00 (dez mil) FIA/2010;3-)-Discussãoe aprovação do repasse dos recursos recebidos 

do FMDCA "DESTINAÇÃO CRIANÇA/2010"; 4)-Outros assuntos. Prossegue a Sra. Presidente citando

o recebimento do solicitação da ACTESP., para o mapeamento das políticas públicas para a criança e 

adolescentes. Esclarece que este mapeamento será necessário que todo: os setores públicos e de 

Entidades devem responder, pois será implantado o sistema Web. Inclusive na data de 31/03, houve

uma reunião na cidade Cubatão, para orientações aos Conselhos de Direitos e Tutelares quantoa

esta implantação. Recebido Circular Interna datado de abril/11 da representante da JURIDIco/DAS,

informando que à partir de 18/04, iniciará as oitivas dos demais Conselheiros Tutelares para 

apuração de irregularidade. Dando prosseguimento discussões anteriores para apuração de 

irregularidades do rgão Conselho Tutelar. Outro recebimento é Circular Interna da Gestora

FMDCA-Sra. Neli dos Santos, com a justificativas da inmpossibilidade de assumir este compromisso.

Diante deste pedido sugere indicar o Sr. Emerson de Souza, poiso mesmo já vem executando ações 

referente aos fundos. Solicita dos presentes aprovação. Não havendo restrições foi aprovado por 

unanimidade. Outro recebimento é Ofício de n90L-/11-Câmara Municipal- Comissão Especial de 

Vereadores - que passa a fazer a leitura na íntegra. Esclarece a Sra. Presidente que já estando com 

os anexos e faltando apenas a ata que hoje foi aprovada para a juntada e resposta. Solicita que seja 

providenciado esta solicitação. Oficio enviado é de n8 008/11 à Fundação Casa, solicitando desta

Instituição inscrição. Esclarece a Sra. Presidente que foi feita a visita junto à Entidades e também

Outras conforme agenda. Diante da entrevista com a Diretora responsável e as instalações nada foi 

constatado de irregularidade. Porem, não estando com o Relatório da representante do Conselho

Tutelar, que também esteve no local e feito entrevistas com os jovens, estando no aguardo das 

declarações para completar o Relatório de Fiscalização e após apresentar a esta Plenária. Inclusive a 

foi feito as justificativas desta Instituição que ainda não efetuou a inscrição por falta do Plano de 
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Trabalho e ainda não estando pronto, e tão logo este estiver em mãos efetuaria sua inscrição. E a 

Comissão de Ficalização vem executando às visitas todas às quintas feiras, conforme agenda. Neste

momento inicla se as discussQes quanto a transferência de adolescente desta Instituição(Fundação 

Casa), para o Municipio de S.Vicente, por motivos de comportamentos, 
citando que são muitos 

adolescentes internados por fazer uso de entorpecentes. Em que no Município falta política pública

para jovens de 18-21 anos, em especial tratamentos de usuários. Neste momento, foi sugerido que 

as Entidades apresentem Projetos neste segmento. Outro assunto hoje aqui pauta é aprovação do 

Projeto apresentado, pela Diretorla de Assistencia Social, da implementação da CASA DA 

ESPERANÇA na implantação do projeto de CAPTAÇÃO DE RECURSOs, utilizando o aporte do 

FIA/2010 no valor de R$.10.000,00(Dez Mil Reais) e também a contrapartida do Executivo. Passa a 

citar as necessidades desta implementação, Outra discussão pautada neste é a discussão e 

aprovação do repasse dos recursos do FMDCA "DESTINAÇÃO CRIANÇA/2010". Neste momento

inicla-se as discussQes, diante do valor não será possivel beneficiar diversos Projetos ver a 

possiblidade de beneficiar apenas um ou até 02(dois) Projetos. Solicitando que a Comissão de 

Planejamento se reúnam e apresente a minuta da Resolução para este Pleito, nos padrões da 

Resolução 137 do CONANDA e ainda solicitar do Sr. Emerson o extrato da conta do 

FMDCA/Destinação Crlança, para ser apresentado em reunião seguinte. Não havendo outros

assuntos, e ninguém mais fez uso da palavra a Sra. Presidente deu por encerrada a reunião que 

manda lavrar a ata que após lida val assinada pela Mesa Diretora, constando como adendo a lista dos 

presentes Nada mals.

LUCIANA DE ANDRAHE ZKMoLAME

Presidente 

Casa dos Conselhos 

Membros presentes 


