
Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente 

Rua: Inocêncio dos Passos n° 86 - Mongaguá - CEP: 11730-000 
Fone: (13) 3507-5746 

ATA DA 140YCenterésima Ouadragésima) REUNI ORDINÁRIA DO CONSELHOMUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- CMDCA

Aos 13(TREZE) dias do mês de ABRIL de 2012 (dols mil e doze), às 9:25(NOVE HORASE VINTE
CINCO MINUTOS), nesta Cidade na sede da Casa dos Conselhos, sito à Rua inocéncio dos Passos 86, 
Centro,- Mongaguá SP, realizou-se a 140 Reunlão Ordinária do cONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA-CMDCA., Presidida pela 18 Secretária 
Sra. VALERIA PINA DE CARVALHO E auxiliando a Sra. 1ZERTE DA CRUZ/Casa dos Conselhos. Tendo a 

presença dos membros: Sra. Eunice Uyema( Jur/Das), Sr. Edson Gallione ( Segurança), Sra. Maria 

Oliveira Cajé( Saude), Sra. Areta J. Ribeiro( representando a Dir de Cultura), Sr. Raimundo Augusto

dos Silva( Assoc. Nova Esperança), Sra Carla Aparecida Mação( Apae ), Sra. Ana Paula de Souza(

Assoc. Sete Montanhas ), Sr. Manoel Roberto Vicenzo( Pastoral da Criança), Sra. Maria Lucia Santos 

Oliveira( Assoc. Luz e Caridade), Sr. Wagner Aldair Fidelis( Assoc. Peniel), Sra. Ligiane Lourenço, 

Mara Ferreira de Oliveira, Lucia Aparecida Ribeiro Rosa e Débora Lopes de Oliveira( CT 

convidados: Sra. Ana Cristina D'G Ribeiro e Rita de Cassia O.B.G Rizzo( Grupo Alpha/escoteiro) e 

Emanuel L de Lima( Pró-Jovem). Teve inicio a reunião com a palavra a Sra. 18 Secretária - Valéria, 
que inicia justificando a ausência da Sra. Presidente, por motivos de saúde. Em seguida cita que a 

ata da reunião anterior( 139#)será lida no final desta reunião. Após cita a pauta do dia: 1)- Oficios e 

documentos enviados e recebidos; 2) Discussão da organização Pleito Eleitoral da Sociedade 

Civil/2012-2014; 3)-Discussão da Resolução que reorganiza as Inscrições das Entidades Sociais 4 
Convocação da Comissão de Fiscalização e Planejamento; 4)-Reorganização da Mesa Diretora; 5 
Assuntos decorrentes. Prossegue a Sra. Valéria solicitando dos visitantes que faço uso da palavra
para suas apresentações. Iniciando pelo Jovem Emanuel(Pró-Jovem). Com a palavra o jovem(

Emanuel) que cita fazer parte do Grupo Pro-Jovem e foi convidado para melhor entender e 
comunicar os demais integrantes do Grupo. Após foi solicitado uso da palavra da representante do 

Grupo escoteiro ESCOTEIRO ALPHA. Com a palavra a Sra. Cristina que se apresenta como técnica
Assistente Social do ALPHA, estando também presente a Sra. Rita de Cassia, monitora do Grupo.
Em seguida esclarece a necessidade de inscrição neste Conselho para dar continuidade aos 
trabalhos. Coloca os objetivos e explana suas atividades. Colocando à disposição para os 
encaminhamentos do Conselho Tutelar como tambem de outros Programas. Neste momento,
pede a palavra a Sra. Ana Paula, que cita que já fez a visita para confirmar sua inscrição. No qual 
não encontrou irregularidades das atividades quando visitada. A Sra. Valéria pede aos presentes 
uso da palavra para aprovação de sua inscrição. Não havendo restrições todos aprova. Prossegue a 
reunião com a pauta 1)- Offcios e documentos envlados e recebidos. Recebido oficio 001/2012- 
cOMSEA, Ssolicitando indicação de titular e suplente para ocupar cadeira de representatividade 
neste Conselho. Foi solicitado dos presentes manifestaçoes do desejo de ocupar esta cadeira.
Neste momento se prontifica a Sra. Ana Paula em ocupar a cadeira de Titular em seguida foi 
sugerida o Sr. Edson Gallione para sua Suplencia. Sendo que aceita o convite. Outro documento 

recebido do CONANDA Circular 005/12. Informando a suspensão dos efeitos da ação civil pública 
da resolução 137 art. 12 e 13. Recebido também oficio Ministério Público de ne 225/12 U-1C 
15/10-0bjeto Adequação do trabalho de Aprendiz do CAMP, que solicita a realização de visita.

Esclarece a Sra., Valéria que foi ENVIADO Oficio de n 009712 ao CAMP, reiterando nosso 
solicitação anterior, pois a Entidade não tem nos informado e nem mesmo nos respondeu o nosso,encaminhamento. Diante deste assunto requera Sra. Valéria a CONVOCAÇÃO DA cOMISSÃO DE 
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FISCALIZAÇÃO para realizar a referida visita. E após responder o referido ofício anexando 

RELATORIO DE INSPEÇÃO. Já ficando agendada para a data de 19/04, às 14:00 horas na sede do 

CAMP.Inclusive dar continuidade a inspeção das demais Entidade. Foi pautado também 2) 

Discussão da organização Pleito Eleitoral da Sociedade 
Civil/2012-2014; 

esclarece a Sra. Valéria

que diante da falta de suplência para suprir a vaga da Entidade exonerada( Oscip Cre2 ), foi feito o 

convite a Associação de Judô,

Garantindo assim a paridade até que o Processo se realize. Visto que 
também já estamos no 

termino de mandato da Sociedade Civil. Diante deste assunto.
Solicitando que a Comiss�o de 

Planejamento e Eventos se reúnam para tratar deste assunto. Outro assunto aqui pauta de n° 3) 

Discussão da Resolução que reorganiza as Inscrições das Entidades Sociais. Esclarece a Sra. Valéria

que antes este Conselho vinha inscrevendo às Entidade em conjunto com a Resolução do CMAS 

1999 e 2000). Mas, houve alterações na legislação do CMAS(Resolução 
001/2012). Este Conselho

deixou de ser signatária deste assunto. Portanto, deve este Conselho organizar a legislação 

própria(resolução) que define às inscrições das Entidades deste segmento. Sugere a Comissão de 

Planejamento providencie. Tendo em vista dois assuntos a serem tratados pela Comissão de 

Planejamento já sugere a data de 23/4 às 9:00h. Prossegue pela pauta 4)-Reorganização da Mesa 

Diretora. Cita a Sra. Valéria que foi recebido documento citado em reunião anterior a substituição 

da representatividade da Associação LUZ E CARIDADE, sendo que a titular ocupava o cargo da 

Diretoria como Vice-Presidente; mediante esta substituição, sugere que dê prosseguimento como 

mas até o momento este não respondeu ao nosso convite.

Vice-Presidente pela mesma Cadeira, agora representando como titular a Sra. Maria Lucia Santos 

Oliveira( Assoc. Luz e Caridade ), foi perguntado se a mesma concorda com a sugestão e se assim

todos concordam. Não havendo objeções por parte da indicada e todos aprovaram. Dando

sequencia a Sra. Valéria cita que a Comissão de ética vem realizando os trabalhos das oitivas. E t�ão 

logo encerrar os trabalhos será apresentado o Parecer a esta Plenária. Não havendo outros 

assuntos pautados. Solicita dos presentes uso da palavra para suas colocações. Com a palavra o 

Wagner ( Peniel), que aproveita desta oportunidade para citar o andamento das atividades do 

PROJETO VIVA O SABADO, lembra que o Relatório das Atividades do 29 trimestre está em fase de 

elaboração para ser protocolado no final do mês. Aproveita para estendero convite aos presentes. 

Pede para a palavra a Sra. Ana Paula para citar as ações do Projeto CESTA DO FUTURO já iniciou, e 

parabeniza esta ação, pois houve uma melhora na participação dos pais junto ao Projeto da 

Associação Sete Montanhas. Lembra a Sra. Valéria que na reunião anterior foi citado que a 

Diretoria de Esporte ficou na pendência de alguns documentos. Porem, esta já providenciou e já 

consta no Processo. Cita ainda que a Comissão de Fiscalização deve providenciar o monitoramento

dos Projetos financiados pelo FMDCA, e apresentarParecer. Em seguida a Sra. Debora ( C.Tutelar) 

que se disponibiliza em realizar palestras junto às Entidades. Não havendo mais ninguém que fez 

uso da palavra a Sra. Valéria procede pela leitura da ata de ng 139#, Ao final solicita aprovação. Não 

restrições foi aprovada por todos. Dando assim por encerrada a reunião, que manda lavrar a ata 

que após lida e aprovada, vai assinada pela Mesa diretora presente. Nada Mais.

VALERIA PINADECARVALHO 

Secretria 
Izerte da Cruz 

Auxiliando 

ADENDO: Listas dos membros e convidados presentes. 


