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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 
Avenida Marina, 74 Centro Tel.: (13) 3507-1074 CEP 11730-000 Mongaguá SP 

ATA DA 109 (CENTESIMA NONA)REUNIÃOORDINÁRIA D0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCA. 
Aos 08 (oito) dias do mês de abril de 2009, às 9:20 hs (nove horas e vinte minutos), nestaCidade, na sede deste Conselho, sito à Av. Marina, 65. Centro, Mongaguá-SP. Realizou-se a 109 (centésima nona) Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente CMDCA, com a presença dos membros representantes da sociedade civil e governamental: Rose Neide Mendonça Magalhães (Fundo Social de Solidariedade), S Sueli de Fátima dos Santos Germano Moreira (APAE), SP ManoelRoberto Vincenzo (Pastoral da Criança), DP Renata Louzada (Suplente do CMDCA), SP Maria Divina Sales (DAS - da Assistência Social), Sr. Salim Issa Salomão (Depart. Finanças). SP Maria Lucia Barbosa da Silva (Centro Espírita Luz Caridade), SP Lilian
Soledad da Silva (Cre2), S Ofélia G. Ramos, (Suplente-DEM), SP Nancy Xavier de Sá e Silva (Aratú) Sr Amanda Moscato, (Suplente CSIII) S° Raimundo A Silva, (Associação Esperança Nova), Ana Paula de Souza (Associação Sete Montanhas)Sr Aparecida de 
Fátima Martins (Dept" de Cultura, Sr° Edson Gallione (GCM) e assistente da Casa dos 
Conselhos (Izerte da Cruz e Elizeth Ribeiro de Lima Fortes). Em virtude da transição com 
a data da posse previamente marcada em 22/04, já se despede coordenando os trabalhos e 
dando início à esta Reunião, sr" Rose Neide, agradecendo e solicita aos presentes que se 
apresentem. Após, dispensa a leitura da ata anterior solicitando leitura individual. Em 
seguida, cita a pauta: 1- Oficios enviados e recebidos; 2- Denúncias recebidas; 3}- 
Trabalhos da Comissão Transitória da Sociedade Civil - quadriênio: 2009-2012. 5) 
Assuntos Gerais; Em seguida passa a citar oficios (enviados/recebidos) Sr" Rose, toma a 
palavra, relatando o oficio 006/09 
sócioeducativas onde explica forma de atuação, afimando que no meio do ano haverá uma 
mudança administrativa. Continua com o convite da DRADS do secretário Estadual para Encontro 
das Lideranças, ocorrido em 25/03. O oficio 020/09 enviado À Diretoria de Contabilidade. 
solicitando informações referentes ao repasse do FMDCA de Destinação Criança das Entidades 
beneficiadas (Pastoral da Criança e Nova Esperança), diante a informação que o processo encontra- 
se no Departamento Jurídico da Prefeitura, a St Rose sugere que seja enviado um oficio ao Sr. 
Prefeito, informando como se deu o processo de seleção e pedindo compreensão para agilizar os 

pagamentos. Continua explanando sobre o CMDCA, Destinação Criança e o quanto este recursobé 
importante para a cidade. Continua em resposta ao Conselho Tutelar, informando a impossibilidade 
de estarem participando da capacitação dos mesmos na cidade de Araçatuba, porque Mongaguá
sediará a 1 Escola Itinerante de Conselheiros Tutelares, ainda neste mês. O Oficio 115/09 recebido
da renúncia também, do Conselheiro Ailton de Abreu. Oficio 32/09, têm como Suplente asr 
Fabiana Sobreira, solicitando manifestação de assumir titularidade em substituição da Renúncia da 
Conselheira Sâmara. Oficio 027/09 de A à H referente à Carta de Agradecimento enviados à todos
os colaboradores do Destinação Criança. Informe sobre a Semana da Juventude em 19/04, o 
Convite da Polícia Comunitária em 14/04 às 20:00 hs no Templo Maçônico, sito av.São João,
573.VI. Atlântica. Recebida carta da ex-Conselheira Tutelar, Sr Luciana Zangirolame, solicitando 
da Comissão de Etica revisão do processo no qual foi exonerada em 2008. Houve recusa e 
questionamento da conselheira Ana Paula. Em seqüência S lzerte pede a palavra, explicando que 

da DRADS, informando a transição de medidas
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o Conselho de Direito é deliberativo, porém é aplicada correção pela justiça,E. a 

levantado para veracidade dos fatos. Após justificativas, coloca-se para apreciacã unto será 

explica que os fatos foram apurados somente pela Comissão e que o CMDCA Valéria 

encaminha o processo ao Ministério Público. Encerrando este assur

necessidade da implementação do Projeto SIPIA. E Citado em seguida e colocado aos medo a 

CMDCA. a importância do referido projeto.já que o nosso Município será pioneiro emros do 

ss 

sugere e este assunto, continua

Escola Itinerante de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de São Paulo r 
ue 
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os conselheiros estarão isentos de qualquer taxa, onde soliCita a utilização de recurso

Destinação Criança para a capacitação. E apresentado material estimado em R$3.000 oo do mil 

reais). Foi apresentado orçamento e aprovado por unanimidade. Dr Renata toma a palavra
explica sobre as irregularidades recebidas pela Comissão de Etica, foram resolvidas as re 
das Conselheiros Ailton de Abreu e Sâmara Cristina. E sobre as demais, as mesmas encontran 
em andamento. Finalmente, esclarece a Sr Rose, que ao iniciar os novos mandatos, a mesa diretor

deveria ter na presidência, o Poder Público, entretanto, devido ao histórico anterior, de 
permitir que a sociedade civil, ocupasse os cargos máximos, a Diretoria atual de Assistência Social

propôs que nos Conselhos do CMAS e do CMDCA, fossem alternadas as presidências entre poder
público e sociedade civil, ficando a cargo do CMDCA, ocupar a presidência com a sociedade civil
Por isso sugere aos membros da sociedade civil que se articulem para os cargos de Presidente, vice-
presidente 1°e2° secretário. Tendo em vista que a posse será no próximo dia 22/04. SP Rose dá-se 
por encerrado esta reunião.Segue anexa lista dos presentes devidamente assinada. Nada mais. 
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Rose Nejáe M.Mend 
Coordenadora da Comissão de Planejamento e Transição. 


