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Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente 

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

ATA DA 120" (CENTESIMA VIGÉSIMA) REUNIÃO ORDINÁRIA D0 CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DAS CRIANCASE DO ADOLESCENTE-CMDCA 

Aos 09NOvE) dias do mês de ABRIL de 2010, às 9:20hs (nove horas e vinte minutos), nesta Cidade, numa 
as dependéncias da sede da Casa dos Conselhos/DASs, sito à rua Inocencio dos Passos, 85, Centro,
Mongaguá-SP, realizou-sea 120 (centésima vigésima) Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Direito
da Criança e do Adolescente CMDCA. Presidida pelo Sr. Raimundo Augusto da Silva, secretariada pela 2* 
Secretaria-Sra. Luciana de Andrade Zangirolame/DAS-Gov., com a presença de seus membros: Sr. Sra.
ValériaPina de Carvalho (FSSM), Sra. Maria Lucia B Silva ( Assoc. Luz e Caridade), Sr. Manoel Roberto
Vicenzo ( Pastoral da Criança.), Dra. Renata Louzada de Lima(DAS/JUR); Sr. Vagner Pereira de Souzal
Comum Terap. Agape Shalon ), Sr. Raul Nunes ( Cre2), Sra. Sueli Germano Moreira ((APAE ), Sra. Aline 
Femanda R dos Santos (( Saúde ), Sr. Edson Gallione ( Segurança ), Convidados: Sra. Sirlei G.B. Santos 
Fundação Casa), e Sr. Pr. Jeremias Faustino de Jesus( Projeto Cares). Teve início a reunião com a palavra o 
Sr. Presidente, que inicia pela leitura da ata anterior, após solicita dos presentes aprovação. Não havendo 

restrições ficando assim aprovada. Em seguida cita a pauta do dia: 1) Oficios e Documentos enviados e 
recebidos; 2 Assuntos decorrentes. Prossegue citando oficio enviado ao Cartório Eleitoral n 014/10, 
comunicando o Pleito Eleitoral do Conselho Tutelar da 6 Gestão: 2010 2013, informando e solicitando 
listagem dos eleitores para eleições indiretas, bem como urna e cabine. Sendo recebido informações do 
referido Cartório que a solicitação deverá ser direta ao Tribunal Eleitoral de São Paulo e que também já foi 
providenciado no oficio 014"b"/10, estando no aguardo, pois a referida listagem só receberemos no mes 
junho, devido ao prazo aos eleitores para as transferências e também para aqueles que ainda não possuem o 
documento do Titulo. Também foi enviado oficio, com este mesmo assunto, a Sa. Promotora de 
Justiça/Ministério Público. Outro oficio, 
autorização para destruição dos arquivos dos atendimentos Conselho Tutelar, com mais de 10(dez) anos. Em 
resposta, foi nos informado, através de documento recebido n°191/10-PJM-Protocolo 163/10,que devemos 
consultar e solicitar do Sr. Juiz local que tem a competência. Recebido convite DRADS/BSA N°05/10, para 
participar do Encontro "O aperfeiçoamento da sistemática prevista para garantia de Direito à convivência 
familiar..". Solicitando dos presentes a presença neste evento. Recebido convite on-line, para participação 
da Escola de Conselheiros a realizar-se na Cidade de Cubatão em 19/04. Esclarece a Sra. Valéria, que deverá 

entrar em contato com o responsável/Sr. Gildo, para melhor infomar sobre quem de fato poderá se inscrever 
Recebido tam bém a solicitação do CONDECA, referente as inscriçães de mesários para trabalhar nas eleições 
dentro do Orgão FUNDAÇAO CASA. Sendo que apenas (2)duas inscriçðes foram enviadas. Neste momento,
inicia-se discussões, sobre importäncia dos adolescentes participarem nesse processo Eletivo. Outro 

documento recebido on-line, ainda nesta data. E o lembrete da PETROBRAS, solicitando e informando que 
as Entidades beneficiadas com FIA/2009, deverá apresentar até 30/04/10, os Relatórios da Prestação de 
Contas, para que possamos providenciaro envio(oficio, ata-Parecer de Aprovação). Solicitando que seia 
repassada esta mensagem para a Entidade- APAE, a qual foi contemplada, para o cumprimento da agenda 

do Convênio. Outro oficio enviado é den ol5/10, com anexO Boletim de Ocorrencia ao Ministério 

Publico, solicitando apuração do fato, possivel negligencia do Orgão Conselho Tutelar, junto ao caso da 

criança: Rhuan dos Santos Fereira. Solicitando ainda, que este caso seja encaminhado a Comissão Ética

Ficando já agendado para a data de 15/04 as :00n. Nao havendo outros assuntos, solicita dos presentes usa 

da palavra para esclarecimentos e suas colocaçoes. Neste moment0, pede a palavra a Sra. Valéria que informa 

que está aberta a seleção Pública de Projetos 2010 do programa PETROBRAS. Osmteressados em concorer

deverão visitar a página, para melhor situar nas exigencias. Nao tendo mais ninguém pue fez uso da palavra o 

St. Presidente deu por encerrada a reunião, e manda lavrar a ata, que após lida vai aprovada pelos presentes. 

E assinada peld Mesa Diretorapresente, constando como adendo a lisse dos presentes. Nada mais. 

enviado de n° 012/10- ao Ministério Público, solicitando 

RAIMUNDO SUGUSTO DA SILVA 

Mesidente 

VALERIANA DE'CaRVALHO 
Vice pre[idente - auxiliando 


