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ATA DA 141 (Centegésima Quadragésima Primeira) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- CMDCAAos 25(VINTE CINCO) dias do mês de MAIO de 2012 (dois mil e doze), às 9:30(NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS), nesta Cidade na sede da Casa dos Conselhos, sito à Rua Inocêncio dos Passos86, Centro,- Mongaguá - SP, realizou-se a 141 Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA-CMDCA., Presidida pela 18 Secretária Sra. VALERIA PINA DE CARVALHOE auxiliando por mim 1ZERTE DA CRUZ/Casa dos Conselhos. Tendo a presença dos membros: Sr. Sergio de Lima Gomes (Dir. de Educação), Sr. Salim Issa Salomão ( Dir. de Contabilidade),Sra. Eunice Uyema( Jur/Das), Sr. Edson Gallione ( Segurança), Sra.,Sra. Areta J. Ribeiro( Dir de Cultura), Sr. Raimundo Augusto dos Santos( Assoc. Nova Esperança), Sra.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. Vagner Pereira de Souza(Shaloon), Sra. Ligiane Lourenço e Débora Lopes de Oliveira( CT). Teve inicio a reunião com a palavra a Sra. 13 Secretária Valéria, que inicia justificando a ausência da Sra. Presidente, por motivos de saúde. E, justifica também a transferência da data do Calendário. Em seguida cita que a ata da reunião anterior( 140 ) sugere a leitura individual devido a pauta ser extensa. E no finaldesta será colocada para esclarecimentos, alterações e sua aprovação. Em seguida cita a pauta do dia: 1)-Offcios e documentos enviados e recebidos; 2)- Pleito Eleitoral da Sociedade Civil-2012-2014/compor a comissão da soc.civil; 3)- exposição de reunião com representante do CMDCA e outros Órgão junto ao Ministério Público-representada por Valéria; 4 
5)-assuntos

aprovação do encerramento dos trabalhos da comissão de ética;decorrentes. Prossegue a Sra. Valéria citando o envio do Ofício ns 045/12-cmdca ao Ministério Público com anexo RELATÓRIo DE FISCALIZAÇÃO -realizado em 19/4/12 e cópia do documento do CAMP.- em resposta ao Oficio MP 471/12, reiterando o Oficio MP. 225/12" IC.15/10 "Adequação do trabalho de aprendiz..."/CAMP; Esclarece a Sra. Valéria que a Comissão de Fiscalização deve também fiscalizar as Empresas que contrataram para certificar se os adolescentes estão registrado pela CLT., e ainda ver a validade do Certificado Provisório., pois dependendo do prazo deve este Conselho suspender o Certificado. RECEBIDO Offcio MP- 463/12-U -IC 277/12-UObjeto: "Apurar violação de direitos de crianças/adolescentes relacionados ao Comercio de entorpecentes... na frente de estabelecimento de ensino" com anexos Relatório da Unidade de Ensino denunciante( EE. Aracy e EE Agenor de Campos) e tambémRECEBIDO-Oficio MP. 466/12 - IC 277 Objeto: "Apurar violação de direitos de crianças/adolescentes relacionados ao Comercio de entorpecentes. na frente de estabelecimento de ensino. Nesta convida a presença do representante do CMDCA para uma reunião realizada na data de 18/05, às 15h -Estando ela mesma presente(Sra.VALERIA) que faz apresentar o conteúdo das discussões. Sendo que houve uma ação conjunta dentre os órgãos competentes. Inclusive , foi agendado uma reunião com a Ronda Escolar ( representantes Proerd). No primeiro momento apenas às Escolas Estaduais e no segundo momento também será feito o trabalho com as Unidades Municipais. Sugere a Sra. Valériaencaminhar este assunto junto ao cOMAD., pois são capacitados para o assunto. Sendo que foi 
envolvimento de vários atores 

sugerido elaborar um Plano de Ação com 
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C.T, CMDCA, PM etc. ). Iniciou-se uma discussão de quem é a responsabilidade. E qual é o procedimento que deve ser abordado um adolescente com denuncia de estar armado Esclarece a 
Sra. Valéria que a responsabilidade é de todos, porem a ação deve ser conjunto com os órgãoscompetentes. Foi sugerido buscar ações de outros Município que deu resultados. Sendo sugeridoações para este Plano como palestras envolvendo a Saúde, e assuntos temáticas que abordem esta questão. Sugerido também a participação do pais de alunos. Prossegue a reunião citando o recebimento do Oficio MP. 472/12 - -IC 28/10 Objeto:" Inexistencia de rede de otendimento suficiente e adequada p/atender crianças/adolescentes usuários de entorpecentes no Municipio Esclarece a Sra. Valéria para este assunto foi solicitado dos órgãos de atendimento (C.Te saúde) estatistica. E, após receber estes dados será avaliado para implantar Programa e ou Projeto.Recebido também para ciência cópia da Petição Avulsa do requerente Conselho Nacional de Justiça.Caso os membros interessa r no assunto está à disposição. Outro recebimento é o Oficio 501/12 do Conselho Tutelar, Informando a nova coordenadora e Secretário. Ficando a Sra. Debora LopesOliveira e Sr. Pedro Aparecido A. da Silva. Para ciência e arquivo. Prossegue citando a pauta 5 Discussão e aprovação do encerramento dos trabalhos da Comissão de Ética/2012; Iniciacitando que a Comissão esteve reunida por diversas vezes ouvindo todos os arrolados e chegou numa conclusão os casos analisados, fazendo relatos suscinto de caso a caso.
Investigação de denúncia formulada de abrigamento irregular( Caso: Lucas). Esclarece que após análise do caso o abrigamento FOI FAVORÁVEL, pois a decisão foi unânime da rede e ainda por decisão de MP e Juiz. Diante de não haver a irregularidade a Comissão coloca em 
discussão e aprovação pelo arquivamento sem. Porem foi orientados ter mais cautela ao 
utilizar a rede. Sendo que todos concorda pela arquivamento do caso. Outro caso analisado 
(Murilo C.s/Disk 100-20283). Após análise de todos os procedimentos tomados pelo Órgão C.T., e por não encontrar a família denunciante, segundo informações da vizinhança 
a familia mudou de Municipio não deixando endereço. Hoje o referido adolescente é 
interno da Fundação Casa. Portanto, não procede a denuncia. Foi decidido pelo 
arquivamento do caso sem penalidade. Devendo o Ministério Público ser informado. 
Diante dos fatos apresentados a Plenária aprova o arquivamento. Outro caso analisado( 
Ryan Galdino ), que feito a leitura da denúncia. E, após foi juntado todos os Relatórios de 
Atendimento e analisando o abrigamento. Sendo que a Comissäo julgou correto seu 
abrigamento e não cabe penalidade. Sugeriu seu arquivamento. A Plenária aprovada o 
arquivamento sem penalidade. Outra caso analisado foi a denuncia recebida da avó 
paterna Gilda Brasil) de abrigamento irregular dos netos (Yasmim, Ruan, Ana), Que após 
análise do caso e justificativas apresentadas e ainda este caso também foi discutida pela 
rede que deu como favorável o abrigamento. A Comissão de Etica sugeriu o arquivamento 
do caso sem penalidade. Inclusive já houve seu desabrigamento estando com a 

responsável avó paterna( Gilda Brasil). Sendo aprovado o arquivamento sem penalidade. 
Esclarece a Sra. Valéria que a Comissão recebeu Relatórios de atendimento de abrigamento
que não foram avaliados. Pois, ocorreu na gestão anterior do rgão C.T., e ainda 
abrigamentos por ordem judicial. E, não coube investigar, porem será este assunto levadoku
a conhecimento da Diretoria da DAS. 
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Em seguida a Sra. Valéria cita a pauta 2)- PLEITO ELEITORAL DA SOCIEDADE CIVIL - 2012 

2014/compor a Comissão da soc.civil. Esclarece a Sra. Valéria que este ano deve ocorrer o Pleito da 

Sociedade, para este processo é necessário compor uma Comissão da Sociedade Civil para conduzir
os trabalhos. Solicita dos presentes manifestação na formação da Co missão. Neste momento,

coloca à disposição o Sr. Raimundo Augusto da Silva(Assoc. Nova Esperança), Sr. Vagner P. de 

Souza(Shalon), Sra. Lucia B. da Silva (Apae ) e Sr. Manoel Roberto Vicenzo( Pastoral da Criança). 

Ficando assim composta a referida comissão que deve já agendar reunião para os trámites do 

Pleito. Outro assunto, que já ocorreu a Conferência Estadual sendo eleita como Delegada 

Estadual a Sra. Presidente (Luciana de A. Zangirolame), que fará representar na 

Conferencia Nacional. Lembra também que a OSCIP. CRE2, vem efetuando suas parcelas

na DIVA ATIVA. Não havendo outros assuntos, solicita da plenária uso da palavra para suas 

colocações e ou esclarecimentos. Não tendo ninguém que fez uso da palavra a Sra. Valéria

deu por encerrada a reunião e manda lavrar a ata que após lida e aprovada vai assinada

pela Mesa Diretora, dirigente constando como adendo a lista dos membros presente. Nada 

Mais.

VALERIAIN DE CARVALHO

1 Sepretria 

zerte Cru 
Auxiliando 

ADENDO: Listas dos membros e convidados presentes. 


