
Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e Adolescente 
Av: Marina n° 74 Mongaguá -CEP: 11730-000o 

Fone: (13) 3507-5746 

ATA DA 123" (CENTESIMA VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE-CMDCA: 

OS (TREZE) dias do mês de JULHO de 2010, às 9h25 (nove horas e vinte cinco minutos), nesta
Cdade, na sede da Casa dos Conselhos/DAS, sito, à Rua Inöcêncio dos Passos, 85, Centro, Mongaguá-SP, 
alz0u-se a 123" (centésima vigésima terceira) Reunião Ordinária do Conselho Municipal do Direito da 
rança e do Adolescente - CMDCA. Presidida por RAIMUNDO AUGUISTO DA SILVA, e auxiliando e 

ecretariado pela sra. Valeria Pina de Carvalho, Luciana de Andrade Zangirolame, com a presença de 
S embros: Sr. Raul Nunes ( Cre2; Sra. Mara Ferreira de Oliveira( C.Tutelar), Sra. Adriana Buccanas de 
Almeida( C.Tutelar), Sra. Almerinda Buccanas( CAMP); Sr. Vagner Pereira de Souza( Comum. Terap.
ape Shaloon), Sra. Maria Lucia B Silva ( Assoc. Luz e Caridade), Sra. Caroline Messias de Souza Lara(
de Cultura), Sra. Ivamar Magalhães de Souza(Dir. de Contabilidade), Sra. Ana Paula de Souza( Ass. Sete 
Montanhas), Sr. Manoel Roberto Vicenso( Pastoral da criança) e convidada Sra. Michelle Cruz da Silva.
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)-0fícios e Documentos enviados e recebidos; 2)-Eleiç�o da Nova Diretoria; 
3> Tramites do Processo Eleitoral triênio 2010 a 2013 do Conselho Tutelar; 4)-Trâmites do Encontro 
Lüdico realizada na data de 17/06; 5)- Assuntos decorrentes. Prossegue citando o recebimento da 
comunicação on-line referente a visita da Petrobrás no Município, junto ao Projeto beneficiado 
MULTART/APAE, na data de 14/07; Recebido convite USIMINAS, informando a disponibilização de verba 
para manutenção do site DESTINAÇÃO CRIANÇA, solicitando ainda a confirmação da presença em reuni�ão
a realizar-se na data de 15/07 na FEMCO, estando o convite aberto aos membros. Recebido Oficio processoAdministrativo n° 002/2008 -IJ Ministério Público/Objeto: Adequação do Trabalho dos Adolescentes do Instituição CAMP., convidando para reunião administrativa do referido Processo a realizar-se na data de 26/07, às 11:00 horas. Outro Oficio recebido do Ministerio Público de n° 387/10 - PJC-DCC Inquérito 09- Objeto IMPROIBIDADE ADMINSITRATIVA DA oSCIP/CRE2, e também do Inquérito 003/09 da ONG. SHALON, informando sobre uma das recomendações do Inquérito é que seja suspenso o Registro da Entidade até que se comprove a regularização junto a Vigilância Sanitária. Neste momento, complementa o Sr. Cita o Sr. Presidente a Entidade tomou ciência destas recomendaçes. Estes of+cios serão respondidos,pois há prazos. Recebido também o processo JUR/DAS-Dra. Renata sobre os casos atendidos pela COMISSAO DE ETICA., estando 
Acolhimento/Abrigo, com anexo CD-Mídia para apreciação dos presentes, também à disposição. Enviado a reiteração oficio n° 21/10 ao CAMP, solicitando matricula do adolescente ADONYS PEREIRA DE SOUZA.Sendo que foi esclarecido que o referido Orgão ainda não pronunciou a resposta e nem mesmo matricula do adolescente. A Sra. Valéria cita a denunciou do genitor, sendo que já encaminhada à Comissão de Etica para as providencias. E sugerido que averiguar a documentação Jurídica. Segundo informações de terceiros a Entidade alega não encaminhar devido que a Entidade aguarda resposta do Ministério Público, quanto a sua regularização da Lei l10097, em especial os adolescentes contratados pelo Executivo. Informa a representante do CAMP., que tem conhecimento que o Executivo jâ assinou o convênio para as contratações em cumprimento a referida Lei. Prossegue o Sr. Presidente citando a necessidade de eleger a Nova Mesa Diretora, coloca em discussão e sugerindo que os membros manifestem o desejo de candidatar-se e nronunciar na próxima reunião Ordinária. Lembrando que deverá ser Presidente Governamental e SecretarioSociedade Civil. Em seguida, lembra a Sra. Valéria que jå está em trâmites o calendário das realizações do Processo Eletivo do Conselho Tutelar:triênio 2010 a 2013, citando a publicação e as sugestões da Sra. Promotora. Prossegue o Sr. Presidente a necessidade do extrato do FMDCA., para conhecimento do colegiado e também solicitar junto aos responsaveis( Sr. Emerson e Gestora-Neli). Sugerindo que seja anresentado na próxima reunião este Processo. Com a palavra a Sra. Ana Paula, que cita a necessidade das

Entidades beneficiados com a verba da "Destinação Criança", realizar suas prestações de contas. Não havendo outros assuntos e ninguem mais tez uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunioão
que manda lavrar ata e após lida vai assinada pela Mesa diretora presente, constando como adendo as lista dos 

disposição para apreciação. Recebido Oficio 182/10 da Casa de 

membros presentes. Nada mais.

RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA
Presidente LUCIANA DE ANDRADE ZANGIROLAME2 Secretaria
Adendo: lista dos membros presentes 


