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ATA DA 108° (CENTESIMA OITAVA) REUNIAO ORDINÁRIA DOo 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE to 

CMDCA
Aos 13 (treze) dias do mês de manço de 2009, as .30ns nove horas e trinta minutocCidade, na sede deste Conselho, sito à Av. Marina, 65, Centro, Mongaguá-Sp 
108 (centésima oitava) Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Direito
do Adolescente CMDCA. com a presença dos membros representantes da sociedadde
e governamental: Rose Neide Mendonça Magalhaes (Fundo Social de Solidariedada 

ou-se

Sueli de Fátima dos Santos Germano Moreira (APAE), S° Manoel Robeno. 
20 

Se 

Pastoral da Criança). convidados-Sr Ailton de Abreu, SP Neusa , Se Rosa Nev 
Provisório. Dr Renata Louzada (Suplente do CMDCA), SP Maria Divina Sales DAS 
Diretoria da Assistencia Social), Sr. Salim Issa Salomão (Depart. Finanças), Se Debn 
Gonçalves (APAE). Sr Maria Lucia Silva (Centro Espírita Luz Caridade). SP Lilian

Soledad da Siva (Cre2), Se Marcos Paulo Nakano (Ass. Carinho de Pai),Se e 
(Associação Mor. Jd. Eleonor) e assistente da Casa dos Conselhos (lzerte da Cruz e Deri 
Aparecida Leite da Silva. Teve início a reunião, coordenando a mesa a SP Rose Neide. que 
agrade e solicita dos presentes que se apresentem. Após, dispensa a leitura da ata anterior
solicitando leitura individual. Em seguida, cita a pauta: 1- Ofícios enviados e recebidos
2- Denuncias recebidas; 3)- Constituição da Comissão de Ética; 4) Trabalhos i 
Comissão Transitória da Sociedade Civil - quadriênio: 2009-2012. 5- Assunts

Gerais; Em seguida passa a citar oficios( enviados/recebidos) recebimentos de informais 

recebidaseletrónicas- Comunicado Univ Bandeirantes, ACMD, Pastoral da Crana
Posicionamento da reunião da rede Metropolitana/Guarujá). Enviado oficio n° 11/09 a ETE. 
solicitando horário da aluna Conselheira Tutelar Sâmara, pois a mesma vem cursando en 
horarno de expediente, segundo informações este assunto deve ser discutido em reunio u 

Comissão de Etica. Inclusive tendo ambém outras denúncias que 
Sucintamente: Família com 9 crianças vivendo em deposito de catadores e avo pae 
denuncia atitudes de Conselheira Tutelar). Sugere oficializar o Conselho Tutelar solicitan 
informaçöes da averiguação, pois já foi pedido anterior. E até o momento
resposta. Tendo 1ambém certificado no arquivo 2008, que não consta Estatsi

atendimento dos 2(dois) semestres. Sugere também discussão de alteração da lei Municipu

do art. 34 dentre outros, tais como Relatórios estatísticos mensais. Outro as Comissão é referente à irregularidade do CAMP., conforme oficio recebido u 
Publico: Oficio n° 715/08 Procedimento Administrativo n° 02/08-PJ- 

paraesta

Ministere

informações referente da regularidade deste Programa/Rotary. Neste momento, inic 

solicitando 

Sugerido tambem

assunto para Comissão de Etica. Esclarecido que esta Comissao formada. bo 

Lei211105

dever do Executivo, porem segundo informações anteriores nao Recebido 

atende 
discussão,

as exigéncias
pois este 

para 

assunto

adequar,
vem de 

segundo 
longa 

determina 
data e segundo

as Leis. 
a Diretoriaresp 

ro erido 

Donsável 

levant 
ta 

não 

urgência dos assuntos deve ser constituída através deste
Ofes 

não 

elar,referen

Lei 

21110, 

Frocesso Junto ao Ministério Público para melhor situar o assu 
sunto. 

Foi sugerido levantar

tambe

este Conselho. Recel 

ar, 
referente 

a 
esta Relatório de elogios*Funasa" dos trabalhos do Orgão Conselh0 1 



170 

Conselho Municipal dos Direltosda Crlança e Adolescente 

Avenida Marina, 74 Centro Tel.: (13) 3607-1074 CEP 11730-000 Mongaguá SP 

Comunidade indigena. Em seguida, iniciou-se a constituição da Comissão de Etica. Antes, 

foi esclarecido que deve haver paridade entre Governo e Sociedade Civil. Sendo

manifestado o desejo de participação a Sra. Lilian Soledad da Silva (Cre2), Sra. Ana Paula

de Souza (Assoc. Sete Montanhas), Dra. Renata Louzada de Lima (DAS), Sra. Rose Neide 

M Mendonça (FSS), que se reúnam para estas discussões e providencias, caso houver

necessidades. Foi sugerido e aceito pelos membros realização de reunião com a referida 

Comissão para apropriação dos assuntos da pauta na data de 18/03, às 9:00 horas. 

Prossegue a Sra. Rose citando os trabalhos da Comissão Transitória do pleito Eleitoral da 

Sociedade Civil/2009-2012. Alertando que a Comissão deverá cumprir o Calendário do 

Edital 001 e 002/2009, das realizações referente ao assunto. Não havendo outros assuntos, 

solicitando uso da palavra dos presentes. Neste momento pede a palavra o Sr. Ailton que 

parabeniza os trabalhos da técnica Psicóloga do CREAS em relação aos atendimentos das 

crianças abrigadas. Citando os trabalhos que vem executando de resgate às crianças 

abrigadas. Após com a palavra ao Sr° Marcos Paulo (convidado) que também cita as 

necessidades de seu bairro e tendo uma proposta de Projeto para esta 
comunidade-Jussara. 

Não Havendo mais ninguém que fizesse uso da palavra, foi dado por encerrada à reuniãoe

manda lavrar a ata que após lida vai assinada pela Mesa Coordenadora e anexada a lista dos 

presentes 
devidamente assinada. Nada mais.

Coordenadora de Planejamento 


