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ATA DA 143 (Centegésima Quadragésima Terceira) REUNIÃO ORDIN DO CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CMDCA 
Aos 20(vinte) dias do mês de JULHO de 2012 (dois mil e doze), às 9:35(NOVE HORAS E TRINTA E CINCO MINUTOS), nesta Cidade na sede da Casa dos Conselhos, sito à Rua Inocêncio dos Passos 86, Centro- Mongaguá - SP, realizou-se a 1438 Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DOs DIREITOS DA CRIANÇAE DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA-CMDCA., Presidida pela Presidente Sra.LUCIANA DE ANDRADE ZANGIROLAME auxiliada por mim 1ZERTE DA CRUZ/Casa dos Conselhos. Tendo a presença dos membros: Sra. Ivamar Magalhães( Dir. de Contabilidade), Sra. Lucia da Silva(Segurança), Sra. Areta Tamara Ribeiro( Dir. de Cultura), Sra. Carla Aparecida Mação ( Apae), Sra. Eunice Uyema( Jur/Das), Sra. Maria Lucia Santos Oliveira(Assoc. Luz e Caridade)Sra. Sra. Ana Paula de Souza( Assoc. Sete Montanhas ), Sr. Sergio Carlos F Domingos( Assoc. Peniel), Sra. Ligiane Lourenço, Débora Lopes de Oliveira e Mara F.Oliveira Santos( CT). Teve inicio a reunião com a 
palavra a Sra. Presidente, que inicia justifica a transferência da data de calendário, justifica ainda a 
ausência da 12 Secretária( Valéria), por motivos de outros compromissos, Sr. Raimundo Augusto da 

Silva ( Assoc. Nova Esperança), Vagner P. de Souza Shalon) e Sr. Manoel Roberto Vicenzo(
Pastoral), por motivos de saúde. Em seguida faz a leitura da ata anterior. Após a leitura coloca em 
discussãoe aprovação. Sendo aprovada por unanimidade. Após passa a citar a pauta do dia: 1) 
Ofícios e documentos enviados e recebidos; 2)- DIScUssÃO E APROVAÇÃO DA MINUTA

DO PROJETO RESOLUÇÃO n® 001/2012- Institui critérios e procedimentos para concessão,
cassação e revalidação de registros de Entidades, conforme previsto nos art. 90 91 ECA; 

3)- Convocação das Comissöes de Planejamento/Fiscalização, para análise do pedido de 
inscrição do Projeto APRENDIZ CIDADÃO-Casa do Tesouro e Pedido de Inscrição da 
Entidade Educacional Beneficente CAMINHO DA SALVAÇÃO; 5 Exposição da 
Participação da Delegada Estadual junto a Conferência Nacional; 6 Assuntos 
Decorrentes. Dando continuidade a reunião a Sra. Presidente passa a citar os oficios e 

documentos enviado e recebidos. Enviado Oficio 017/12 ao Ministério Público com o 
anexo a Deliberação/Resolução 003/12- Que disciplina o Processo eletivo da Sociedade 

Civil para o biênio: 2013-2015, para ciência e considerações. Porém, até o momento não 

houve manifestação, sugere que seja reiterado diante dos prazos programados deste, 
Processo. Outro Ofício enviado é de n® 21/12 para a Contabilidade - solicitando verba do 

FMDCA/Destinação Criança, para despesas eventuals da ida da Sra. Delegada à Brasilia na 

Conferência Nacional. Esclarece a Sra. Presidente que devido às circunstancias deste 

evento foi necessários utilizar, com despesas de lanches e condução. Devendo fazer a 

Prestação de Contas para apresentar na proxima reunlão. Enviado Oficio 005/12 ao 

Executivo solicitando alteração de Portaria 122/11. Outro ofício é do JURÍDICO de n®57/12 

com os anexos(Oficio CT 692/12)Relatórios e Procedimentos do órgão Conselho Tutelar,

referente a representação da Dra. Cristina Y.saito, para o Ministério Público, para ciência. 

Recebido também o Relatório da Saúde Mental, com esclarecimentos da implantação 

CAPS. Recebido ainda, a estatísticas solicitado do órgão Conselhos Tutelar e da Saúde

Mental, para fins de resposta do Oficio MP(IC 28/10). Sendo que já foi providenciado. 

Inclusive ainda nesta data (20/07/12), haverá uma reunião junto ao Ministério Públicos



para tratar do andamento do assunto. Recebido Oficio n9.30e/12-COMAD com anexo o 

Planejamento das ações a ser realizada nas Unidades Escolares Aracy e Agenor de Campos.

Outro recebimento que inclusive já foi pauta da reunião anterior é o recebimento de 

Inscrição da Entidade Caminho da Salvação. Inclusive já foi feita a visita da Comissão de 

Fiscalização, porém até o momento não foi apresentado o Parecer para fins de inscrição e 

outros encaminhamentos. E também recebido o Projeto da Oscip Casa do Tesouro Projeto:

"Aprendiz Cidadão", que também foi objeto de discussão na pauta anterior. Que foi 

encaminhada para a Comissão de Planejamento, para emissão de Parecer, ficando já 

agendada a reunião para a data de 24/07, às 9:00hrs. Recebido via email a redação final do 

Projeto 278/09, que altera a redação do ECA., em beneficios aos Conselheiros Tutelares. 

Recebido Oficio 847/12 do Conselho Tutelar que informe o recebimento de doação de 700 

exemplares do ECA, e também disponibilizou 200 exemplares para ser distribuídos junto às 

organizações no segmento(0fício 792/12). Inclusive, está disponibilizado um exemplar

para cada Conselheiro que desejar. Diante de várias discussões em reuniðes externas está 

sendo discutido e cobrado a necessidade de campanhas de divulgação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente-ECA, para isso este Conselho solicitou orçamento de confecção, 

1.000 exemplares, porém até o momento não houve resposta. 2)- DISCUSSAO E 

APROVAÇÃO DA MINUTA DO PROJETO RESOLUÇÃO n9 001/2012- Institui critérios e 

procedimentos para concessão, cassação e revalidação de registros de Entidades, 

conforme previsto nos art. 90 91 ECA; Prossegue a Sra. Presidente citando a necessidade 

de aprovação da minuta do texto que regulamenta as inscriçães das Entidades sociais. 

Esclarece que o referido texto já foi motivo de pauta em reuniões anterior(1418 de maiol,

porém por lapso deixou de constar na redação de texto da ata esta exposição. Para efeito,

sugere aos membros aprovaçãofad-referendum). Ficando à disposição o Projeto para 

consulta de lembrança. Não havendo restrições dos presentes ficando asim aprovada por 

todos. Prossegue a Sra. Presidente citando a pauta 3)-Exposição da Participação da 

Delegada Estadual junto a Conferência Nacional; Esclarece as etapas percorridas para que 

fosse eleita a nivel Municipal, Regional e Estadual. Sendo que da região foi ela e outros 

08(oito) Delegados, cita ainda a dinâmica dos grupos de trabalhos e as proposta mais 
discutidas foilabrigamentos, sipia etc). Lembra que observou a falta de participação de 

delegados na área da saúde. Inclusive, já estando com as propostas em mãos e sugere que 
seja enviada via email aos membros para conhecimento e acompanhamento. Não havendo 

outros assuntos, solicita dos membros uso da palavra para seus esclarecimentos e ou 

colocaçoes. Não tendo ninguém que fez uso da palavra a Sra. Presidente, encerra a reunião 
que manda lavrar a ata que após lida e aprovada vai assinada pela Mesa Diretora presente, constando coma adendo a lista dos presentes. Nada mais. 

LUCIANA DANDRAOEANGIROLAME 

Presidente/CMDCA 

Adendo: Lista dos membros presentes 


