
Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente 

Rua: Inocêncio dos Passos n° 86 Mongaguá - CEP: 11730-000 

Fone: (13) 3507-5 746 

ATA DA 1449 (Centegésima Quadragésima Quarta) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE-CMDCA 

Aos 10(dez) dias do mês de AGOSTO 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 Passos 86, 
Centro,- Mongaguá SP, realizou-se a 1442 Reunião Ordinária do CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA-CMDCA., Presidida pela 13 Secretária 
Sra. Valéria Pina de Carvalho auxiliada por mim 1ZERTE DA CRUZ/Casa dos Conselhos. Tendo a 
presença dos membros: Sra. Andréia K. Felicio de Souza( Dir. de Educaç�o), Sr. Emerson de Souza
Dir de Contabilidade), Sr. Raimundo Augusto de Souza( Assoc. Nova Esperança), Sra. Lucia Barbosada Silva e Sra. Carla Aparecida Mação (Apae), Sr. Vagner P. de Souza( Shalon ) Sra. Sra. Ana Paulade Souza( Assoc. Sete Montanhas), Sr. André Franz Hadzic ( Assoc. de Judô), Sra. Ligiane Lourenço e Mara F.Oliveira Santos( CT). Teve inicio a reunião com a palavra a Sra. Valéria que justifica a ausência da Sra. Presidente, em virtude compromissos. Em seguida faz a leitura da ata anterior. Após a leitura coloca em discussão e aprovação. Sendo aprovada por unanimidade. Após passa a citar a pauta do dia: 1)- Oficios e documentos enviados e recebidos; 2)- Discussão e aprovação do Parecer da Comissäo de Planejamento da análise do Projeto "Aprendiz Cidadão"- Casa do Tesouro; 3)- Discussão e Aprovação do Parecer da Comissão de Fiscalização, na visita do Pedido de Inscrição da Entidade CAMINHO DA SALVAÇÃO; 4)- Tramites da Comissão de que conduz o PLEITo ELEITORAL DA SOCIEDADE CIVIL-Biênio 2013-2015; 5)- Assuntos Decorrentes. Dando continuidade a reunião a Sra. Valéria passacitar os recebimentos: Comunicado da REDE METROPOLITANA, convocando reunião para a data de 14/08. Esclarece que após discussões da rede na última reunião foi a possibilidade da Rede Metropolitana realizar reuniões itinerantes nos Municípios com a proposta de 
também discutir particularidades dos Municípios. Solicita a colaboração dos membros para 
aderirem. Outro Oficio recebido do Conselho Tutelar de ne 937/12, com anexo a 
ESTATÍSTICA 19 semestre/2012, passa em mãos dos presentes para ciência. Recebido ainda 
o a RESOLUÇÃO CONANDA 152/2012 que dispõe sobre as diretrizes do Processo de 
transição unificado dos Conselheiros Tutelares, conforme a Lei complementar 12.696/12. 
Faz a leitura na integra, após discussão foi levantada que a referida resolução não 
contempla os Municípios que encerra o mandato no ano de 2010, diante da lacuna os 

Conselheiros sugere encaminhar junto ao CONANDA uma solicitação de esclarecimentos. 
Inclusive nesta Resolução solicita dos Municipio ja organizarem as Leis Municipais 
adequando a nova legislação. Sugere encaminhar junto ao Setor Juridico para fins de 
alterações em nossa Lei. Prossegue a Sra. Valeria citando a pauta 2)- Discussão e 

aprovação do Parecer da Comissäo de Planejamento da análise do Projeto "Aprendiz 
Cldadão" Casa do Tesouro; Cita que conforme reunião anterior a Comissäo de 

Planejamento reuniu-se (24/07) e analisou o referido Projeto emitindo seu Parecer que 

passa a fazer leitura na íntegra. Após a leitura solicita da Plenária se todos estão de acordo. 

Não havendo restriçðes todos concordam. Sendo que o referido Projeto será encaminhado 

ao Setor Juridico do Executivo em resposta a cota. Outro assunto pautado 
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Discussão e Aprovação do Parecer da Comissão de Fiscalização, na visita do Pedido de 

Inscrição da Entidade CAMINHo DA SALVAÇÃO. Sendo que este assunto também foi 

pautado anteriormente e sugerido uma visita da Comissão de Fiscalização para fins de 

confirmaçäo de Inscrição, conforme Parecer,passa a fazer a leitura na íntegra. Diante do 

que foi apresentado pela Comissão de Fiscalização, solicita dos presentes a aprovação de 

sua inscrição. Não havendo restriçöes ficando aprovado. Devendo ser encaminhado junto 

ao CMAS para fins de sua inscrição.Prossegue a reunião com a pauta 4)- Tråmites da 

Comissão que conduz o PLEITO ELEITORAL DA SOCIEDADE CIVIL-Biênio 2013-2015; 

esclarece a Sra. Valéria que o prazo encerrada hoje, e até o momento apenas 01(uma)

entidade entregou a inscrição, estando no aguardo até o final do dia. E para este assunto

solicita da Comissão especialmente constituída para reunião de avaliação e outros trâmites

e já ficando agendada para a ata de 14/08, às 14:00 hrs., inclusive esta Comissão deve 

fazer os encaminhamentos necessários deste processo. Outro assunto, é a necessidade de 

solicitar das Entidades que foram beneficiadas com a verba do FMDCA/DESTINAÇÃO, para 

entrega dos relatórios do trimestre. E já solicita da Comissão de Fiscalização, agendar

visita para o MONITORAMENTO. Lembra também que a Comissäo deve dar continuidade 

aos trabalhos de fiscalização das Entidades que pleitearam a Inscrição CAMINHO DA 

SALVAÇÃO, fazer a visita nos horários da execução do Projeto. Após discuss�o ficando já 

agendada a data de 18/08(sábado), e para o monitoramento deve a comissão levantar os 

dias da execução para as visitas. Não havendo outros assuntos, solicita dos presentes 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, que manda lavrar a ata que após lida e 

aprovada vai assinada pela Mesa Diretora presente, constando como adendo a lista dos 

membros presentes. Nada mais.

VALERIA PINADÉCARVALHO

1 Secretris 

zerte da Cruz 

Auxliando 

ADENDO: Listas dos membros e convidados presentes. 


