
Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente 

ATA DA 111 (CENTÉSIMA DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINARIA 
DO CONSELHOD MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE -CMDCA. 

Aos 15 (quinze) dias do mês de Junho de 2009, às 9:00 h (nove horas), nesta Cidade. na 
Sede deste Conselho, sito à Av. marina, 65, Mongaguá-SP. Realizou-se a 111 

(Centésinma Décima Primeira) Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Direito da 
Criança e do Adolescente CMDCA, com a presençados membros representantes da 
sOciedade civil e governamental: Sr° Raimundo A da Silva (Ass. Nova Esperança). Sr 
Valéria Pina de Carvalho (Fundo Social de Solidariedade). Sra. Luciana de Andrade
Zangirolame (DAS), Sra. Sueli de Fátima dos Santos Germano Moreira, (suplente) 
(APAE), Sr". Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), Dra. Renata Louzada de 
Lima (DAS), suplente , Sra. Maria Lúcia Barbosa Luz e Caridade (suplente), Edmundo
L. Neto Diretor de Segurança, Sr. Ailton de Abreu, convidado e Sr Elizeth Fortes, 
assistente da Casa dos Conselhos. Iniciou-se a reunião com a palavra do Sr. Raimundo, 
Presidente do CMDCA, agradecendo a presença de todos e cita a pauta: 1°- Ofícios
enviados/recebidos e convites. 2°- Conferência Municipal. 3"- Instalação Comissão
de Planejamento/Eventos. 4°- Assuntos Gerais. Após leitura dos Oficios e Convites. 
logo comentou sobre a sua ida a reunião junto à fundação Casa, em conjunto com a 
Assistente Social Lívia, que executa o programa de Liberdade Assistida neste 
Municipio, önde se colocaram a disposição. Após ter ouvido os pais dos internos
exporem suas dificuldades enfrentadas. Foi discutida sobreoOficio da Fundação Casa,
onde foi solicitada ao CMDCA indicação das ONG'S que tenham condições de 
administrar juntamente com a Fundação Casa a Unidade que está sendo construída
nesta Cidade, Sra. Valéria, sugeriu que pesquisássemos quanto aos critérios para as 

indicações das entidades, 
extraordinária. Sr. Ailton sugeriu unir as O'NGS para fazer uma parceria, e acha um 
ero deixar outras ONG'S, que não estão compromissadas e envolvidas a participarem 
dessa indicação. Sr. Raimundo, informou sobre a denuncia recebida, que por algumas
vezes foi ate o locale não presenciou nada, Sra. Valeria expôs o porque da denuncia. e 
sugere queo C.M.D.C.A cobre do Conselho Tutelar também a averiguação da denuncia. 
Deliberou-se moção de repúdio Conselho Tutelar,
Encontro de Enfrentamento a Violência a Criança e Adolescente, sem justificativa. Em 

organização a Conferêneia Municipal, Sra. Valeria informou que se reunirão 
anteriormente, para adiantar assuntos da conferencia, como a data, a presença do Sr. 
Antonio Jorge para abrir a conferência Municipal, e convite ao Ministério Publico para 
fazer parte dos trabalhos, Sra. Claudia informou que antes, serão as pré-conferèncias 
dia 26/06 no Projeto Guri e 27/06 no Centro Espirita Nova Esperança. realizadas duas 

e uma Lúdica, de acordo com todos os membros, ficou decidido instalar uma Comissão
Provisória para organizar as pré-conferência e Conferência Municipal, pois não havia 
número suficiente de membros para montar as Câmaras Temáticas. Decidiu-se para a 
Comissão Organizadora, Sr Sueli, (Apae) Sr" Raimundo (Centro Espírita Nova 
Esperança), Sr° Roberto Vicenzo da (Pastoral) Sr" Luciana (D.A.S.), Sra. Lucia (Luz e 
caridade). além do grupo de apoio, Sra. Claudia Cecilia Masson (DAS) Sr, Ailton de 

Abreu (Abrigo) e Sra, Izerte da Cruz (Casa dos Conselhos). Deliberou-se também 
encaminhar convite ao Ministério Público, convidando para a Conferencia. Sr. Ailton 

para posteriormente discutirmos em uma reunião

devido a ausência no evento I 



oConselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 
sugeriu que chamássemos a Escola Hortência para levar um grupo de adolescent 
fazer unna apresentação, deliberou-se ainda a confecção de faixas, cartazes e car 
som para divulgação do evento, convidar as Escolas Estaduais determinando o im 
de alunos, Cerimonial, distribuição de algum material visual, lembrar a confimacão da 
Escola Hortência. Ficou marcado uma reunião de planejamento das Conferéncias dia 
18/06 as 9:00 horas para maiores detallhes e divisão das tarefas. Sr. Ailton protocolou
Oficio. onde foi lido pela Sra. Valéria, solicitando providéências quanto a eventuais abrigamentos irregulares, onde ficou deliberado pelo colegiado marcar uma reuniäaopara expôs os problemas, e providências cabíveis, referentes ao Conselho tutelar. Foi aprovado o assunto pela plenária e o presidente manda lavrar a ata que vai devidamente assinada com a lista dos presentes. 

para 

humero 

Raimundo Augksto da Silva 
Presidente - CMDCA 
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