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ATA DA QUADRAGËSIMA QUARTA (44") REUNL ORDINÁRA DO 
cONSELHO MUNTCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE MONGAGU 

Aos dezoito(18) dias do mês de fevereiro de dois mil e três (2003), às dezesseis horas e trinta 
minutos (16:30), nesta Cidade, na sede provisória cedida deste Conselho, sito à Av. Marina, 74, 
Centro, Mongaguá.SP. Realizou-se a Quadragésima Quarta(44") Reunião Ordinária do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá-CMDCA., presidida por 
Amaldo Candido da Slva e auxiliado por mim Izeret da Cruz, tendo a presença dos membrOS:

Lucia Helena D'Avila Prócida (Dept'. Promoção Socia), Sra. Maria Eliana Gonçalves da 
CruzConselheira Tutelar), Sr. João Rombesso (Associação Grupo Esperança); Sr. Milton
Jeronimo Belli( CAMP); Eliana Cristina Hase Gracioso (Assistente Social), Izerte da Cruz 
(Secretária ), Sr. Nelson A Janeiro Associação Beneficente Luz e Caridade),Sra. Rita Carmina 
Gonçalves(Rotary Club de Mongaguá, St. José Ricardo Petine( Câmara Municipal de 
Mongaguá), Sr.Ubiratan Guerreiro de Souza(Projeto Bandas de Garagem). Teve início a reunião
com a palavra o Sr. Presidente que solicitou a eitura da Ata anterior. Após a leitura pôs em 
dhscussão e aprovação. Não havendo restrições foi aprovada por todos os membros, com uma 
ressalva onde cita Projeto de alteração de Lei n°449 na verdade é 349/02. em seguida foi 
colocada a pauta do dia 1) oficios e documentos enviados e recebidos, 2) Relatório Anual das 
deliberações/2002, 3) Proposta de alteração do Calendário/2003, 4) Comissão especial de 
averiguação de Iregularidades do conselho tutelar, 5) Assuntos Gerais. O Sr. Presidente coloca
os oficios enviados e recebidos; oficio n°036/03 do Conselho Tutelar, comunicando substituição 
do, representante deste Conselho o Sr. Ailton de Abreu; oficio n°052/03 do Conselho Tutelar, 
solicitando cópia da Ata da discuss�o do Projeto de alteração de lei, esclarecido que a ata ainda 
não foi assinada e havendo membros representantes do Conselho Tutelar presente; oficio 
n069/03 do Conselho Tutelar, solicitando envio da Pauta da reunião realizada na data de 08/02,
planilha do plantão noturno do conselho Tutelar/fevereiro de 2003; cópia da lei 8642/93, Inst. do 
Programa Nac. de Atenção a criança/PRONAICA, a disposição dos membros; Coletânia da 
Infäncia Mundial Informações sobre Infäncia e Juventude Mundial do Brasil/UNICEF; Coletânia
de Inf. Mundial sobre Infäncia e Juventude Mundial, estando a disposição dos membros para 
consultas Informativo CEPAM, capacitação para Conselheiros Municipais para 19/02/03,
estando a disposição dos membros; enviados: 1-Oficio 07/03 a,b, e c, ao Executivo,Ministério 
Püblico, Justiça, informando o afastamento da Coselheira Elizabeth Débora dos Santos,sendo 
substituida pela Conselheira Valéria Pina de carvalho; oficio n'008/03 ao Centro Comunitário de 

Mongaguá, solicitando
titulares, atuando como voluntários, que já também foi providenciado; oficio 009/03, ao 
executivo solicitando confecção de carimbo para uso da Conselheira Tutelar Valéria Pina de 

Carvalho; oficio 009/03,
Conselho, esclarece que segundo foi informado que talvez, não cabe esta representação, devendo

averiguação da legalidade; oficio 012/03, ao Conselho Tutelar, em resposta ao oficio recebido de 
nO52/03, esclarecendo o equivoco de citação em reunião, oficio 012/03, ao executivo em anexo 

possibilidade da confecção dos crachás dos membros suplentes e 

Justiça, convite para ocupar uma cadeira de representatividade neste 
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planilha de presença dos membros Conselheiros Tutelares para 
beneficio do Pró-labore; oficio 

019/03, ao Executivo em anexo a Minuta do Projeto Lei e nosso Parecer de aprovação, a 

disposição dos membros; 8)-recebido intimação para minha pess0a, para comparecer na Justiça

para audiência do Processo 278/01, contra Marizete kereski, não foi possivel, pois solicitei o 

arquivamento desta, uma vez que já há um outro processo com as mesmas questões e 

providencias. Prossegue o Sr. Presidente por colocar que na data de 04/02/03, houve uma reunião

com técnicos e membros Conselheiros Tutelares, conforme solicitado pelo órgão Conselho

Tutelar, assunto este resolvido. E também na data de 08/02/03, houve uma outra reunião 

proposta pelo Departamento da promoção social, com os membros Conselheiros Tutelares, 

representantes deste Conselho do departamento da promoção Social e Técnicos dos Projetos:

Sentinela, Agente jovem, Creches e plantão Social com o assunto: articulação e esclarecimentos 

entre as partes. Após certificar de encaminhamentos do Conselho Tutelar com irregularidades e 

ainda a reunião da Comissão Especial de Averiguação de Irregularidades do conselho Tutelar,

que nesta reunião foi avaliado documentos recebidos e sugerida oitiva das partes, marcada par a 

data de 12/02/03, que adiada devido o recebimento do oficio n°85/03 do conselho tutelar da 

impossibilidade de atender ao convite. E remarcada para a data de 07/03/03, também adiada por 

falta de quorum e suspensa para outro momento. Outro assunto que coloca em discussão é 

alteração do Calendário anual/2003, pois houve uma proposta das reuniðes realizadas neste local
e como a maioria fazem parte como membro em dois ou mais conselhos, como é seu caso, 

chegando a parar com os seus compromissos quatro vezes ao mês, para participar. Diante de 
várias reuniões mensais, coloca a proposta para que todas as reuniðes sejam realizadas na mesma
data e já discutidas em outras reuniðes, que foi aprovada para a última terça-feira do mês e no 
horário das 9:00 às 10:30 horas. Após discussão foi aprovada por todos os presentes. Prossegue o 
Sr. Presidente por expor o Relatóio Anual das deliberações/2002, como é extenso coloca à 

disposição dos membros, caso houver interesse. Lembra também que na data de 27/02/03, haverá 
Encontro Regional se alguém estiver interesse deverá solicitar cópia do convite, não havendo
outros assuntos, solicita a palavra o Sr. José Ricardo Pettine, que faz comentários do ProjetoGuri que está em trâmites de implantação. Em seguida com a palavra o Sr. João Rombesso que coloca o início o Programa da saúde: Hipertensão e diabete na sede da Entidade Grupo Esperança. Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e mandou lavrar a Ata, após lhda foi aprovada por todos os presentes, que abaixo assinam. Nada mais. Mongaguá, 18 de fevereiro de 2003. 
Assinaturas: 

Amaldo Cândido da Silva

Lucia Helena D'Avila Prócida
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Maria Eliana Gonçalves da Cruz 

Aaigautie João Rombesso

José Ricardo Pettine

Milton Jerônimo Belli 

Ubiratam Guereiro de Souza 

Nelson AJaneiro

Izerte da Cuz 

Eliana Cristina Hase Gracioso

Rita Carmina Gonçalves 
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