
Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente

ATA DA 124' (CENTESIMA VIGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO ADOLESCENTE- CMDCA

AOS 13 (treze) dias do mês de agosto de 2010 (dois mil e dez), às 09h00 (nove horas),nesta 
CIdade na sede da Casa dos Conselhos, sito à Rua Inocêncio dos Passos 86, Centro,-

SP, realizou-se a 124* (centésima vigésima quarta) reunião do Conselho
Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA - Presidida pelo 

Sr.RAIMUNDO AUGUISTO DA SILVA, e auxiliando e Secretariado pela sra. Valeria
Pina de Carvalho, Luciana de Andrade Zangirolame, secretariado pela 2 secretária Sra. 

Luciana A Zangirolame, com a presença dos membros: Sra. Renata Louzada de Lima 
Juridico do DAS); Sueli Germano Moreira (APAE); Almerinda Bucanas (C.A.M.P); Aline 
Fernanda R. Santos (Saúde); Emerson Souza Lima (Bolsa Família); Sérgio de Lima Gomnes

(Educação);Vagner Pereira de Souza (Comunidade Terapêutica Agape Shalon); Ivete 
Aparecida Teodoro e Sirlei Galeni B. Sanches (Assistente Social da Fundação Casa); Carla
A.Macao (APAE); Edson Gallione (Coordenador Guarda Civil Municipal); Raul Nunes
(CRE-2); Maria Lucia Barbosa (Luz e Caridade); Eliana de Menezes Barros e Adriana
Bucanas de Almeida (Conselho Tutelar); Valéria Pina de Carvalho ( Fundo Social) e Caroline

Teve início a reunião com a palavra o 
Sr.Presidente, que inicia solicitando dos membros leitura individual da ata anterior, após a 
leitura dos presentes suas colocações e aprovação. Em seguida, justificandoa ausência do S. 
Salim Issa Salomäo e sua suplente Sra. Ivamar Magalhães (Gov. Dir. Contabilidade), devido
a compromissos assumidos anteriormente. Em seguida cita a pauta do dia: 1)-Oficios e 

Documentos enviados e recebidos; 2)-Eleição da Nova Diretoria-biênio 2010-2012; 3 
Tramites do Processo Eleitoral triênio 2010 a 2013 do Conselho Tutelar; 4)- Conclusão 
do Encontro Lúdico realizada na data de 17/06; 5- Assuntos decorrentes. Prossegue 

recebimento do Convite de 

Mongaguá 

Messias de Souza Lara (Diretoria de Cultura). 

fazendo a distribuição da pauta de hoje. Em seguida cita 
Inauguração da Sede FUNDAÇAO CASA DE MONGAGUÁ, Ocorrido na data de 12/08 às 

15h00, o qual estiveram a representação do DAS e CREAS. Neste momento foi sugerido 

solicitar da Vara da Infäncia a estatistica dos adolescentes internos na Fundação Casa. Pede a 
nalavra a Sra. Sirlei (Fundação Casa de Mongaguá), que se compromete a trazer na próxima 
reunião este número. Informa ainda, que sempre haverá duas vagas sobrando para este 
município. Complementa que gostaria de trabalhar em conjunto com o social. Esclarece que a 

da Cidade de São Paulo, vindo na temporada. Neste momento
inicia-se discussão sobre a Violencia no Municipio drogadição e tráf+cos. Devendo rever

Proietos com medidas preventivas com a familia e inclusive sobre a violência doméstica. 

Sendo sugerido pela Sra. Luciana, o convite do representante da Policia militar para que 
ine da reunião. Prossegue o Sr. Presidente citando o recebimento do documento on-line
P DETROBRÁS/FIA-2009, referente à visita com beneficiada APAE, na data de 09/08 
endo ser confirmada. Neste momento, informa a Sra. Sueli que a visita não ocorreu e 

recebido convite on-line para a palestra "Violência e 

maioria de adolescentes 

uarda nova agenda. Também

Eoloração Infanto Juvenil, Ocorrido na data de 10/08 na cidade de Santos. Informa a Sra. 

T 1Ciana, que os técnicos do CKEAS compareceram ao evento. Outro recebimento é o oficio

d MP n°, 471/10 PJC., atraves do Processo 1608/2010 da Secretaria Executiva-Gabinete com 

dotEventual Irregularidade na Aplicação do FMDCA (Fundo Municipal da Criança e 



do Adolescente)", solicitando do Sr. Presidente manifestar-se em cota e air 

referido oficialmente no prazo de 30(trinta) dias. Sugerin responder o ainda
gerindo apresentar documento 

comprove sua regularidade. Neste momento foi solicitado do Sr. Emerson recno
ciência desta. Coma 

que nsável dessas
informaçoes, esclarecera movimentação do ano de 2010 e para « 

Sr. Emerson que passa citar que vem acompanhando a movimentação e aue vra o 

valor 
saldo/2009 é de R$32.341,32. Lembra o Sr. Raimundo que as entidades beneficiad 

recurso do FMDCA deverão fazer suas prestações de contas para publicacão, Emm 
seguida,

solicita da sra. Luciana uso da palavra para exposição do assunto, referente ao Encontro
Lúdico Regional ocorrido. Prossegue com a palavra a Sra. Luciana que passa citar 

que o 

evento foi bem aproveitado e com a apresentação das propostas foi escolhida uma PrOn Proposta 
dos Adolescentes:Implantação da Casa do Adolescente com equipe interdisein plinar,
acompanhamento especializado com médicos e profissionais deste segmento, com 

palestras com os mais variados assuntos relacionados a adolescência, oficina com 
temas de prevenção de gravidez na adolescència, utilizando todos os método

contraceptivos, prevenção às drogas, oficinas culturais e artes. Proposta das Crianca 
Implementação de quadras de esportes nos bairros com contratação de profissionais 

especializados para cada tipo de esporte e que as atividades fossem realizadas 
principalmente aos finais de semana. Inclusive agradece a participação da aluna da APAE 
Leandra. Cita também que foi escolhida para representar no Encontro Lúdico Estadual a 

adolescente Carol Pro-Jovem. Prossegue o Sr. Presidente, solicitando das Câmaras 
Temáticas: Etica, Planejamento, Eventos, Fiscalização e Finanças, que mantém um Calendário 

08 

de reuniðes que trimestral e apresente junto a esta plenária as suas açõies e o 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÕES. Outro assunto pauta 2)-é necessidade de uma nov 
eleição da MESA DIRETORA. Esclarece que este ano é Governamental, já sendo indica
a Sra. Luciana de Andrade Zangirolame - Gov. DAS., e a mesma aceitando sua indiara

Solicitando dos presentes uso da palavra para aprovação. Sendo que não houve ooe 
ficando assim aprovada por unanimidade. Em seguida, foi perguntado manifestaçoes
cargos de Vice-Presidente/Sociedade Civil; 1 Secretaria/Governamental e 2" Secreu 
Sociedade Civil. Não havendo manifestação sendo indicada a como Vice a Sra. Lucia Ba 
da Silva; /SC.-Apae, e manifestando o desejo de ocupar o cargo de 1 Secretaria a 

Sra

Valeria Pina de Carvalho/Gov-FSSM e como 2" Secretario indicado o Sr. Vagnerer 
de Souza-Soc. Civil /Agape Shalon. Diante das indicações foi erguntado se todos aceita

Pereira 

cargos. Sendo que os mesmos aceitam suas indicações e todos aprovam a nova e da biênio 2010 a 2012. O Sr. Raimundo, solicitando da nova Presidenta, se a n continuidade aos trabalhos da mesa. A Sra. Luciana, sugere que o mesmo pt037/10

quer 
o 

d 

Diretora

trabalhos. Prossegue o Sr.Raimundo citando o recebimento PETROBRAS, com anexo cd com instruções/FLA-2010. Citando que os Proje protocolados até 20/10. Lembra o Sr. Raimundo que a Comiss de Planejamento 
proceder nos trâmites deste Processo. Ficando já agendada a data de 16/08, a fo as discussões deste assunto.Em seguida, solicita da sra. Valeria explanar o assuno2). Com a palavra a Sra. Valéria que prossegue citandoConselho Tutelar. Esclarece que na data de 10/08 houve at 21(vinte e uma) inscrições, indeferiu alguns, por não cumprirem os re em resolução e também não apresentaram sua defesa. E, logo na data de i dos recursos, apenas 2(dois), que não apresentar na data de 21/08, às 13:30 hrs., a Comissão reuniu-se para 

do oficio n°. 0019 
etos deverá ser 

horas,pard 

tos da paula 

eletivodo 
o andamento do process

reunião da Comissãoque 
analisou

Conhecimentos, Orientações e Audiência Pública, conforme a cita a 

dos 

25/08 

trabalhos 

no 

d0 

itos 

estabelecidos 

houve analse 

sma data 
noentações e são reuniu.co , Ticando

indeferidos. 
Informa

lução, orreu

antigo 

esta 

ara decidir aplicação 

Clube Itapoan. Sendo foi decidido, aplicar perguntas através de sor 

mesma data no horário das 14:00 horas.E, audiência pública sera rá na data de 

plenaria sugere matéria das perguntas. Inclusive para todos estes há regisur

ugerindo que ediais



198. 

Cresolução e também não apresentaram sua defesa. E, logo na data de 13/08 houve analise

recursos, apenas2(dois), que não apresentaram defesa,ficando indeferidos. Informa que 
na data de 21/08, às 13:30 hrs., a Comissão reuniu-se para decidir aplicação dos trabalhos dos 

Conhecimentos, Orientações e Audiência Pública, conforme a cita a resolução, correu na mesma data no horário das 14:00 horas.E, audiência pública será na data de 25/08 no antigo 

ube ltapoan. Sendo foi decidido, aplicar perguntas através de sorteio. Sugerindo que esta 
plenaria sugere matéria das perguntas. Inclusive para todos estes háregistro em atas e editais
estando disponível aos membros. Solicita a Sra. Valéria, que esta plenária referende estes 
trabalhos da Comissão. Não havendo restrições todos concordam. Neste momento o Sr. Raimundo, finaliza com um breve relato da responsabilidade de ser um Conselheiro Tutelar,
comprometido nos direitos da criança e do adolescente.Cita ainda que na sua gestão houve
uma parceria do CMDCA e da equipe do Conselho Tutelar. Não havendo outros assuntos e 

ninguém mais fez uso da palavra deu por encerrada a reunião. E, manda lavrar a ata que vai 
assinada pela Mesa Diretora anterior bem como pela eleita e empossada. Constando como 
adendo a lista dos membros e convidados presentes. Nada mais. 

RAIMUNDO AUGUSTO DA SILVA

LUCIANA DE ANDRANEZANGIROLAME 
Presidente empossadá 

N 
VALERIA PÍNA DE CARVALH0
1 Secretaria empossada 

ADENDO: lista dos membros presentes 


