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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescemte 
Avenida Marina, 74 Centro Tel.: (13) 3507-1074 CEP 11730-000 Mongaguá-SP 

ATA DA SEXAGESIMA QUARTA ( 64") REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ -CMDCA.
Ao primeiro(1) dia do mes de Dezembro de dois mil e quatro (2004), nesta cidade na sede provisória cedida, sito à Av. Marina, 74/63 Itapoan - Centro - Mongaguá/SP. Realizou-se a 64" ( sexagésima quarta Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongagua CMDCA. Presidida pelo Sr. Amaldo Candido da Silva, e auxiliada por Izerte da Cruz e Glaucia KarineMartins, secretárias da Casa dos Conselhos, com a presença dos membros: Sra. Maria Eliana G. da Cruz 
(rep. Cons. Tutelar), Sr. Otávio Marcius Goulardins ( Depto. Juridico) , Sra. Neli dos Santos (Depto. Contabilidade) , Sr. Nelson Alves Janeiro (Centro Espírita Luz e Caridade), Sra. Ana Borges PereiraRodrigues (Centro Comunitário ) e Sra. Elhana Cristina H. Gracioso ( Depros) e convidados especiais: Rose Mendonça ( CRE 2), Sr. Paulo Fenner ( CRE 2 ), Sr. José Manuel da Silva ( Rádio Aratú) e Sra. SoniaMaria S. B. Andrade ( Febem L/A) . Teve inicio a reunião com a palavra o Senhor Presidente, que agradece a presença dos membros e convidados presentes , e justifica a ausência da Sra. Mônica Manzoli, por motivos
de saude na familia . Em seguida, solicita a leitura da ata anterior. Após coloca em discussão e aprovação. Não havendo restrições foi aprovada pelos presentes. Prossegue por colocar a pauta do dia 1)- Formação da 
Comissão de Transição de Gestão - Capacitação e Inscrições da Sociedade Civil para compor a nova gestãoJaneiro/2005 a 31/12/2008, juntamente ao CMAS. 2-Ofcios enviados e recebidos Assuntos Gerais. E 
passa a citar ofícios enviados: de n° 110/04- ao Ministério Público - solicitando a posibilidade do apoio na 
elaboração e expedição dos Convites em parceria com a Associação Comunidade Mãos Dadas /Santos , para 

o evento da apresentação Projeto Cetral de Informações", a ser realizado na data de 14/12/04. Sendo que 
já recebido e enviado para diversos órgãos e entidades. Oficio 113/04 ao Executivo enviando cópia da 
lista de materiais de escritório do C.Tutelar , para providência urgentes
através do C.T., e não foram tomadas as providencias. Inclusive o Depros, providenciou 1.000 sulfites para 
confecção de documentos intemos e os auxilia com todo e qualquer xerox que necessite, bem como auxilio
com veiculo para recâmbio; Offcio n° 114/04- ao Conselho Tutelar-devolvendo oficio recebido580/04 e 
anexo modelo de sugestões conforme art. 136 ECA), para possibilidade de implementação e implantação 
de Programas ou serviços de atendimento neste segmento, de acordo com a demanda. Oficio n° 115/04

ao C. Tutelar - devolvendo oficio 593/04 que solicita confecção de carimbo , e informando que o mesmo
deve ser solicitado junto ao Executivo; Ofício 116/04 ao Executivo - encaminhando Planilha de presença

dos atuais Conselheiros Tutelares , referente ao mês de Novembro, e também Planilha dos Conselheiros em 

término de gestão referente aos 08 (oito) dias do mês Novembro

cópia do Parecer de Aprovação do Projeto
" O Outro lado da Moeda"; Recebido e-mail da Elektro -

solicitando alguns dados do Conselho Tutelar, e se tem Fundo específico para receber doações . Inclusive já 

enviado os dados via e-mail na data de 26/11; Recebido do AASP- informe referente ao trabalho sem

vinculo para Patrulheiros adolescentes .E diante deste conteúdo acha por bem, melhor esclarecer junto ao 

Ministério do Trabalho.Complementa o Sr. Nelson , que devido as exigëncias trabalhistas , muitos foram

dispensados. Recebido Convite da Coord. Munic. de DST Praia Grande , para participar dos Eventos 

comemorativos ao Dia Mundial de Luta contra AIDS; Recebido Convite da Pref. P.Grande, para fomatura 

da 2 Turma da Escola de Trabalho de P.G., a ser realizada na data de 03/12/2004; outro convite do Seminário 

Abrigar de 29/11 a 01/12, não houve participaçáão. Recebido Declaração da EE. Aracy da Silva Freitas.

reterente a participação deste conselho do Projeto o Outro Lado da Moeda. Recebido Oficio n°590/04 do 

Conselho Tutelar, informando já retormaram o atendimento na sede, recebido da Deputada Telma de Souza,

convite para participar da Audiência Pública. Citar também , que na data de 19/11/04, houve Video

Conferência com os Procedimentos de Orientações da Sistematica do Sipia, neste estando presente a sua 

pessoa e amda a secretária Gláucia. Inclusive já estando marcada data do nicio da capacitação do sistema

Sipia para início no mês de janeiro 2005, para todos os 05 coselheiros tutelares e 0l conselheiro municipal e 

uma vez que já encaminhadoss 

Enviado a EE. Aracy da silva Freitas,



Conselho Mumicipa dos Direitos da Criança e Adolesescente
0 Mongagua-SP Avenida Marina, 74 Centro Tel.: (13) 3507-1074- CEP 11730-000 

no de infmatca Prusseue por citar da necessidade da formação da Comissäo d 

reahzar os tramites de onganização de escolha dos representantes da Socieda
Gesti 0s-00K, sgendo que este Conselho se organize junto ao CMAS para atingir

nesta abnr as mscnis as nteressads. E aprovertando desta oportunidade para uma Palest icE 

importancia e quais Suas atnbuições na representatividade diante dos 

ansikão para edade Civil diante dos onselhos na um objetivo inico E 
quanto a Conselhos, pois pode 

a 

observar
responsabildades nas gestões participativas. Inclusive foi deliberado e aprovado em reni 
CMAS de n° (6) esta realização. Após coloca em aprovação a realização única, com nartic

nesta gestãa houveram muitas faltas de representações, devido a falta de entendimer 

capantes
presentes, manifestar-se para composição desta Comissão . Não havendo ninguém Oe 
manifestou foram indicados: Sr. Eliana Cristina H. Gracioso ( Depros). Sr.Otávio Marcius
Goulardins ( Depto. Juridico). Esclarecendo ainda que os demais serão indicados pela signatária 
CMAS, incusive a data da realização, ficará a cargo do CMAS aprovar. Prossegue por citar au 

através do Depros e CCM, irå se realizar cursos de capacitação, estes previstos para o mês de Março 
de 2005, e tais cursos são da Secretaria de Relações do Trabalho. Coloca ainda que existem "caixas de 
sugestões" , para a população sugerir cursos. Passa a fazer o convite a todos, para as festividades d 
Aniversano do Municipio. Lembra ainda do evento da Associação Comunidade "Mãos Dadas". Outra ação no 

Municipio que estava sendo discutida é a Força Tarefa que ficando na dependencia do Ministério Públic
confirmar esta aç�o. Outro assunto que deve deixar na pendëncia da próxima gestão é a Campanha das 

doações do Imposto de Renda, art. 260 ( ECA). Neste momento pede a palavra o Sr. Otávio que sugere, antes 

de lançara referida campanha , convidar os Contadores do Municipio, para que eles orientar o contribuinte

Não havendo outros assuntos e ninguéem mais fez o usos da palavra , 
deu por encerrada a reuni�o e manda

lavrar a ata que após lida vai assinada pelos membros presentes. Nada mais.Mongaguá , 01 de Dezembro de 

2004.

de ambos os conselhos. Não havendo restrições, foi aprovado por todos Em seguida, solicitado 

se 

Assinaturas: 

ARNALDO CANDIDO DA SILVA 

ANA BORGES PEREIRA RODRIGUES 

MARIA ELIANA GONÇALVES DA CRUZ 

laur)ELIANA CRISTINA H GRACIOSO

OTAVIO MARCIUS GOULARDINS 

NELI DOS SANTOS

NELSON ALVES JANEIRO

IZERTE DA CRUZ 

uuohu GLAUCIA KARINE MARTINS 


