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Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente 

ATA DA149" (CENTESIMA QUADRAGÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE-CMDCA 

Aos 12 (dozc) dias do mês de Abril de 2.013 (dois mil e treze), às O9h00 (nove horas), nesta 

Cidade na sede da Casa dos Conselhos, sito à Av. Marina 85, Centro,- Mongaguá SP, 

realizou-se a 149" (centésima quadragésima nona) reunião do Conselho Municipal Dos 

Direitos da Criançae do Adolescente CMDCA -contandocom a presença da Presidenta 

Sra. Ana Paula (Ass. Beneficente Sete Montanhas), Sr. Raimundo Augusto da Silva (Ass. 

Nova Esperança), Sra. Delza Luci Gonzalez (Apae), , Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral 

da Criança), dos Membros Representantes do Governo contamos com as Presenças: Sr 
Amarildo Nascimento (Departamento de Contabilidade), Sra. Glaucia da Costa Rodrigues 

(Departamento de Saúde Pública), Sr Otávio Marcius Gourladins e Sr. Fábio Giorge de 

Oliveira (Departamento Jurídico), Sra. Suely de Fátima Freitas (Fundo Social de 

Solidariedade), Sr. Paulo Alves de Lira (Departamento de Segurança Municipal), e 

auxiliando os trabalhos, o Sr. Arnaldo e a Sra. Amanda (Casa dos Conselhos), 

Representando o Conselho Tutelar estavam presentes Sra. Mara, Lucia Ribeiro e Ligiane

Lourenço. Tivemos a presença da Sra. Carla A. Mação, como convidada. Assuntos 

Pautados: 1- Leitura Da Ata Anterior; 2- Ofcios Recebidos E Expedidos, a) Oficio 

Expedido 020/13 ao Gabinete Solicitação de análise de Prestação de Contas do Abrigo

Municipal; b) Oficio 021/13 Resposta para Promotoria de Justiça referente à Prestação 

de Contas do Abrigo Municipal; c) Oficio 023/13 - Resposta ao Juiz de Direito referente 

ao endereço da Empresa CRE'; 2- Oficio Recebido n° 306/13 

Relatório de Conduta Conselheira Débora; 3- Escala do Me de Abril do Conselho 

Tutelar; 44 Assuntos Decorrentes: a) Análise de Documentos para Renovação de Registro

(APAE e CIEE); b) Apresentação do Projeto da Associação de Judô; c) Apresentação do 

Valor arrecadado no FMDCA - Destinação Criança 2012. A Sra. Ana Paula dá início a 

reunião agradecendo a presença de todos os membros, a leitura ata é feita pelo Sr. Arnaldo e 

é aprovada por todos os membros. O Sr. Arnaldo faz explicaçðes do apoio quanto à 

assessoria da Casa dos Conselhos. A Sra. Ana Paula faz uso da palavra e inicia a Pauta da 

Reunião repassando ás documentações que foram recebidas e expedidas, o Sr. Amaldo cita a 

importância da confirmação de Endereço da Instituição CRE ao Tribunal de Justiça 

sendo que a Casa dos Conselhos se encontra a disposição para informações que se fizerem

oportunase 
necessárias. O projeto do Judô Mongaguá foi apresentado e o Sr. Amaldo cita o 

espaço cedido para as atividades esportivas da Associação que estão sendo realizadas na 

Quadra do Clube da Melhor Idade (CONVIVER). A Estatistica do Conselho Tutelar foi 

apresentada, a alteração da Lei foi discutida para que possa ser modificada, assim como 

também será necessário que Comissão especifica trate sobre a continuação do Colegiado 

com um mandato "TAMPAO" e remeta a esse colegiado para aprovação e 

encaminhamentos. A escala do mês de Abril do Conselho Tutelar foi passada para 

conhecimento dos membros presente e estará disponivel na Casa dos Conselhos para análise 

dos interessados; também registra-se o recebimento de um Relatório contendo denúncias 

sobre Conduta Irregular de um dos Membros do Conselho Tutelar, para conhecimento, 

análise e providências cabiveise possíveis. Dando prosseguimento a reunião foi constituída 

a Comissão Etica para avaliação de Eventual Conduta Irregular de Membro do 

Conselho Tutelar, e já assim constituida: Sra. Ana Paula, Sr. Otávio Marcius, Sr. 

Conselho Tutelar



Sr. Raimundo, Sra. Glaucia, e terá Apoio desta Casa dos Conselhos- 
Sr. Armaldo Cândido. Fazendo uso da palavra a Sra. Ana Paula faz a leitura da ata de reuni 
com os Conselheiros Tutelares que explicam as situações que veem acontecendo no 
Conselho durante algum tempo; registrando que esta impossivel de se manter. Após o 
conhecimento da Ata de reuniãoo Sr. Raimundo faz o uso da palavra e pede para que todos 
os membros do Conselho sejam ouvidos antes de qualquer deliberação final, uma vez que a 

situaçãojá vem ocorrendo há algum tempo eo Colegiado do Conselho Tutelar deveria ter 
tomado providências quanto ao problema. A Sra. Ligiane Conselheira Tutelar faz o uso da 
palavra e explica que a demora do Relatório se deu por que fizeram vårias tentativas internas

para a resolução do problema, porém não obtendo exito, ao que os obrigarama encaminhar à 
este Conselho de Direitos, optando por o fazer através do relatório apresentado. A Sra. Ana 
Paula explica que serão tomadas as providëncias conm prudência e de comum acordo e tão 

logo, se faça necessária será encaminhado procedimentos e condutas tomadas ao 

conhecimento do Ministério Público, ressaltando que a ética é necessária para o exercício da 

função. O Sr. Amaldo Cândido faz o uso da palavrae cita que na Comissão de Etica será 
discutido o relatório recebido, e utilizarão a Ata da Reunião realizada com o Colegiado do 
Conselho Tutelar, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Regimento Interno e a Lei que 

rege o Conselho; reunião esta já agendada para inicio dos trabalhos no próximo dia: 16 de 
Abril de 2.013 as 09h00 (nove horas) na Sede do DAS - Sala de Reuniões. Não havendo

mais ninguém que fez uso da palavra deu por encerrada a reunião, a presidente 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.

na representação do 

ANA PAULA DE SOUZA 
Presidenta 

ADENDO: lista dos membros presentes 


