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oD Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente 

ATA DA 121r(CENTESIMA VIGÉSIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA D0 cONSELH
MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE-CMDCA: 

Aos 14 (QUATORZE) dias do mês de MAIO de 2010, às 9h20 (nove horas e vinteminutos), nesta Cidade,

na sede da Casa dos Conselhos/DAS, sito, à Rua Inocéncio dos Passos, 85, Centro, Mongaguá-SP, realizou-se 
a 121 (centésima vigésima primeira) Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Direito da Criança e do 

Adolescente CMDCA. Presidida pela Vice-Presidente Sra. Valéria Pina de Carvalho, secretariada pela 
Secretaria Sra. Luciana de Andrade Zangirolame/DAS-Gov., com a presença de seus membros:ra. 
Maria Lucia B Silva ( Assoc. Luz e Caridade), Sra. Caroline Messias de Souza Lara( Dir. de Cultura), Sra. 
Maria Marta Soares(Dir de Educação ), Dra. Renata Louzada de Lima(DAS/JUR); Sr. Marcio Antonio Pires(
Comunidade Terap. Ágape Shalon ), Sr. Raul Nunes ( Cre2), Sra. Delza Gonzalez( APAE), Sra. Aline
Fermanda R dos Santos ( Dir de Saúde ), Sr. Edson Gallione ( Dir de Segurança), Sra. Almerinda Buccanas( 
CAP),Sra. Ana Paula de Souza ( Assoc. Sete Montanhas ); Sra. Eliana M. Barros e Adriana B de Almeida ( 
Conselho Tutelar ). Convidados: Sra. Sirlei G.B. Santos( Fundação Casa), Sr. Marcos Vinicius Pereira( Adra 
Desbravadores), Sr. Jeremias Faustino de Jesus(Projeto Cares) e Ligiane Lourenço (Pro-Jovem). Teve início
a reunião com a palavra a Vice-Presidente, que inicia pela leitura da ata solicitando dos membros leitura

individual da ata anterior, após a leitura solicitando dos presentes suas colocações e aprovação. Em seguida
cita a pauta do dia: 1)- Ofícios

Organização do IV Encontro Lúdico, conforme doc. CONDECA n° 388/10; 3)- Composição da 
Comissão do 6° Pleito Eleitoral do Conselho Tute 
do Plano Municipal Contra Violência Termo de Intenção; 5- Indicação dos participantes da 
Capacitação do SGD, conforme oficio recebido 359/10; 6)- Assuntos decorrentes. Prossegue citando o 
recebimento da Minuta do Projeto da Assembléia Legislativa , com a proposta de implantação da "Semana
Estadual da Destinação Criança", estando a disposição para consulta aos membros. Outro oficio convite
especial recebido do DAS/CREAS, convidando para op II Encontro Contra a Violência", a ser realizado em 
18/06, e estando aberto o convite a todos os membros; recebido oficio CONDECA 359/10, convidando os 
membros para participação do SGDCA-Semin 
sendo que já foram encaminhados aos Orgão
Conselho Tutelar, através de Circular Interna, que ainda não manifestaram e também membros deste
Conselhos- sugerindo a participação da minha pessoa -Sr Valeria/Gov.DAS, Sr. Sergio de Lima 
Gomes/Gov. Educação, representando a Soc. Civil, Sr. Raimundo Augusto da Silva/SC-Assoe. Nova 
Esperançae Sra. Maria Lucia Baptista da Silva/Sc Assoc. Nova Esperança, e ainda do ôrgão 
Conselho Tutelar, indica a Sra. Eliana de Menezes Barros, representando a segurança o Sgto.
Raimundo.. Outro Oficio recebido do CONDECA de n° 031/2010, solicitando informar as arrecadações

do Fundo Municipal (tesouro Municipal, as destinações Físicas e Juridicas e o Balancete em 

Documentos enviados e recebidos; 2)-Composição da Comissão de 

r: Triênio: 2010 a 2013; 4)- Discussão e Aprovação 

rio de Capacitação do Sistema de Garantia de Direitos,
indicados( Poder Judiciário, Ministério Público,

questão/2009, esclarece que já foi providenciado Cireular Internaa Diretoria de Contabilidade, para 
que se providencie. Recebido também Oficio 13467/10 do da Controladoria da União, convidando parao
Encontro de Conselheiros. Informando que o encontro visa correta aplicação dos recursos federais. Sugerindo
o convite ao Sr. Emerson, que foi indicado para acompanhar os processos de FMDCA. Inclusive, deve ser 

revisto a Portaria que designa a Sra. Neli, como Gestora do FMDCA, porem deve a mesma enviar carta 
informando do desejo de continuar e ou sua renuncia, para que apos possa efetuar nova Portaria. E, também 

será encaminhado o convite para outros ConseinoS que possui Fundo, para que os mesmos possam participar. Outro assunto, é a instalação da compostçao aecomissão para realização IV Encontro Lúdico Municipal,
conforme documento recebido CUNDECA S88/10, pasa esclarecer na íntegra o conteúdo do referido
documento. Inclusive, sugeriu a presença da Sra. Ligiane- Pr0-Jovem e Sra. Claudia Massan, para contribuir 

necta realizacão. Porem, é necessário compor uma Comissão para este fim. Iniciou-se os convites os membros: Sra. Luciana de Andrade Langirolame/ DAS; Sra. Valéria Pina de Carvalho/FSSM; Sra. 

Carolina Messias Souza LaralcuLToRA e Sergio de Lima Gomes/EDUCAÇ� Colocada também, aue 

também deve convidar os adolescentes e as crianças para fazerem parte desta Comissão. Sugerindo: Apae, Assoc, Nova Esperança, Projeto Guri, Projeto Recriar e ou outras da Rede de Ensino. Cita ainda, para que seja agendada a reuniao desta comissao, sugerindo a data de 20/05, às 9:00 horas nesta sede. Em 

euida. coloca a Sra. Valéria que tambem a necessidade da composição da Comissão, para iniciar os frámites do 6° Pleito Eleitoral do Conselho Tutelar: Triênio 2010 a 2013, que será adiantado em g0(noventa) dias, devido ao ano ser eleitoral. E ja providenciado a listagem junto ao Cartório Eleitoral (oficio 
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Nova Sr, Sergio de Lima Gomes/gov. 
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aprovado. Sendo que será feito de a apresentação de forma sucinta. Porem foi citados sen 

e Monitoramento. E todos o levantamento junto às Diretorias e Orgãos e também citando

Dando ênfase no objetivo principal que é o combate a mortalidade infantil. 

violencia. Ao final, solicitados presentes aprovação. Não hav 

Com a palavra a Sra. Eliana Gracioso, que passa a citar a necessidade de Discussãoe 
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avendo ninguém que se fizess objeções foi 
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unanimidade. Prossegue a Sra. Eliana cita ainda a Capacitação dos Técnico
Violência, através da ABRINQ. No final da capacitação, foi elaborado um documento de «p atea 

Intenções", necessitando de revalidar com os atuais Prefeitos . Passa citar o papel e o cumnrin 
ste 

de 

Conselho, diante do documento apresentado. Feito a leitura na integra das atribuições. Após as colod 
solicitado dos presentes manifestações e aprovação. Ficando assim aprovado por unanimidade. Pro o locações
Sra. Valéria citando a necessidade da Comissão de Etica e ainda Fiscalização, reunir-se e apresentar
trabalhos. Não havendo outros assuntos pautados solicita o uso da palavra aos presentes para suas colocackee 

e ou esclarecimentos. Neste momento pede a palavra ao vISitante representando o CLUBE DOs 

DESBRADORES -Igreja Adventista, através do Sr. Marcos. E, passa a citar os objetivos e as ações que ven 
desenvolvendojunto aos adolescente. E necessitando do apoio deste colegiado. Visto que ainda näo posi 
inscrição no CMDCA. Sendo esclarecido que a pessoa responsável já foi orientado, porem não retornou
Sendo que orientado o Sr. Marcos providenciar seu Cadastro junto ao CMDCA/CMAS. Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra a sra. vice Presidente deu por encerrada a reunião e manda lavrar a ata, que após lida vai assinada pela Mesa diretora presente, constando como adendo a lista dos membros presentes. Nada mais.

VALERIA PINA DE CARVALHO
Luciana de Andrade Zangirolame 
2 Secretaria 

Vice-presidente 

Adendo a lista dos membros presentes 


