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

ATA DA QUINQUAGESIMA SEXTA (56") REUNIAO ORDINÁRIA Do CONSELHO MUNICIPAL DOOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ- CMDCA. 
Ao primeiro (1°) dia do mês de Abril de dois mil e três (2004) , nesta cidade na sede provisória cedida, sito a Av. Marina, ,74/63 Itapoan Centro - Mongaguá/SP. Realizou-se a 56° ( qüinquagésima sexta) Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá - CMDCA. Presidida pelo Vice-Presidente Sr. Wolmar de Souza , e auxiliada por Izerte da Cruz e Glaucia Karine Martins, secretárias da Casa dos Conselhos, com a presença dos membros: 

Centro Comunitário ), Sra. Mônica Manzoli ( Camp ) , Sr. Milton Belli ( CAMP) , Sra. Rita Carmina Gonçalves (Representante Rotary Club) e Sr. Ubiratan Guerreiro ( PROBAND) e convidados: Sr. Amado Daniel ( Pastoral da 
Criança ), Sra. Maria Regina T. Vicenzo (Pastoral da Criança ), Sr. Manoel Roberto Vicenzo ( Pastoral da Criança ), Sra. 
Dejanira Ribeiro Fereira ( Pastoral da Criança ) e Sra. Renate Judith Schneider ( Associartes). Teve início a reunião 
com a palavra o Senhor Presidente, que agradece a presença dos membros e convidados presentes e justifica a ausência do Presidente Sr. Amaldo Candido da Silva , devido a outros compromissos. Prossegue por colocar a pauta do dia 1) Oficios enviados e recebidos 2 ) Discussão e Aprovação do Relatório Anual das Deliberações/2003 3) Assuntos Gerais . Em 
seguida solicita a leitura da ata anterior. Após a leitura pôs em discussão e aprovação. Não havendo restrições , foi 
aprovada por todos. Pede a palavra o Sr. Milton Belli , que questiona que até o momento não foi informado através de 
nenhum documento, que foi substituido por outro membro dentro do Conselho , na representação da Entidade CAMP.
Esclarece a Sra. Izerte que, nem o Conselho recebeu nenhum documento informando desta substituição , somente Oficio
do CAMP , citando o nome da atual secretána , após foi feito convite para estar participando das Reuniões , ficando de 

Dr. Otávio Marcius Goulardins ( Depto. Jurídico), Sra. Ana Borges Pereira Rodrigues (rep.

enviar um comunicado ao Presidente do CAMP para melhores infomações . Prossegue o Sr. Vice Presidente,. por 
colocar Oficios enviados: Oficio n 19/04- Presidente Projeto Guri . 

17/02, sobre renovação de Inscrição , informamos que foi enviado o Cadastro a ser preenchido, e até o momento n�ão 
obtivemos resposta

em resposta ao oficio recebido s/n° , datado de 

Oficio n' 20/04- Dir. de Educação- denúncia recebida da Sra. Maria Cristina de Jesus, referente a 
vaga na creche para conhecimento e tomada de medidas cabíveis, é já obtivemos resposta que a criança já está 
freqüentando a Creche, Offcio n° 21/04- ao Executivo- solicitando a possibilidade de ceder o Uno da Saúde ao Conselho
Tutelar Oficio n 22/04 ao Executivo solicitando mais uma vez providências quanto a alteração da Lei Municipal que 
dispõe sobre Conselho Tutelar ; Oficio n 23/04 (a-d) - à Juíza da Vara da Infäncia / Ministério Públicol Depto. de 

Fiscalizaç�o e Conselho Tutelar - anexo Relação das Entidades Sociais , inscritas neste Conselho; Oficio n 24/04
Depto. Pessoal solicitando informações quanto ao INSS descontados dos Conselheiros Tutelares ; Oficio n° 25/04 ao 
Executivo, encaminhando Planilha de Presença dos Conselheiros Tutelares, referente ao mês de Março/04;Oficio n°26/04 
-ao CONDECA - encaminhando documento solicitado referente ao Repasse Processo n° 104/99- Projeto Brasil - Criança

Cidadã; Oficio n° 28/04 Imprensa/Prefeitura solicitando,a publicação dos Relatórios Anuais/2003 do CMDCA e 
CMAS.Oficios Recebidos: Recebido Convite Lions Ocian/P.G. - entrega da reforma do Lions Clube de Praia Grande

e Inauguração da Escola Municipal "Sérgio Vieira de Mello"; Recebido Informe Prefeito Amigo da Criança IAbring
Oficio n° 159/04 C.T. - solicitando lista das Etidades Sociais do Municipio cadastradas neste conselho ,inclusive foi 
encaminho nosso oficio n° 023/04; Oficio n° 103/04 C.T. - encaminhamento da estatistica de atendimento à Mulher, e 

observamos que não consta quantidade de atendimento; Recebido Abring- Cartilhas CMDCAe CT - guia de Ação 
Passo a Passo. Em seguida, com palavra a Sra. Dejanira da Pastoral da Criança coloca que , gostaria de trazer a Pastoral
para Mongaguá, sendo o único Municipio da baixada, que a Igreja Católica não apóiaeste Projeto,e que houve diversas 
tentativas para falar com Padre responsável, porém sem sucesso. Inclusive, vem notando que a pessoa responsável ( Sra. 
lda) nao demonstra interesse de marcar este encontro entre a Pastoral e a lgreja de Mongagua
articulando no Municipio, através da CNBB de Praia Grande, e estão atendendo 15 familias na Aldeia Aguapehú e 30 na 

Aldeia Itaóca. Neste momento o Sr. Amado Daniel, questiona se foi solicitado atravésde Ohciopor este Conselho a 
colaboração do Padre. Esclarece a Sra. Izerte que já foi encaminhado ao Padre Teotilo, atraves do Oficion° 155/03, e que 
Cnyasse a resposta direto a Pastoral. Coloca o Sr. Amado Daniel que até o momento, não obtiveram resposta , inclusive 
S0licita cópia do referido Oficio Foi levantado se este Projeto não poderia ser atraves de outra instituição,. Sendo

esclarecido que, somente através da Igreja Católica da Cidade/CNBB. Neste momento, foi sugendopelos presentes levara 
uestao ao Bispo da Região. Coloca a Sra. Dejanira que, ainda não é o momento, pois nao houve a oportunidade de 

larecer Junto ao Padre. Se após isto n�o for possível, talvez possa recorrer ao Bispo. Mesmo assim a intenção, não é 
provocar uma polêmica, e sim resolverda melhor maneira. Pede a palavra o Sr. Vice-Presidente, que na oportunidade irá 

portanto , estão
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colocar esta questão ao Padre

Parlamentar, para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no valor de R$ 40.000, 00 ( quarenta mil reais), que seria em beneficio a sua Entidade, e afirma ainda , ter um documento constando através da Sra . Deputada TELMA DE sOUZA/PT. Neste momento, pede a palavra a Sra. Izerte , que solicita do Sr. Ubiratam
inclusive até o momento não recebemos nenhum tipo de comunicado através da Deputada, sobre esta emenda

, necessitando então da referida cópia para apreciação e providências. Prossegue o Sr. Ubiratamaveriguação através do CMDCA, no Abrigo pois tem conhecimento que houve um fato de adolescente ser auto-medicada, 

Em seguida questiona, Sr. Ubiratam Guerreiro, sobre Repasse de Verba de Emenda 

que o repasse foi feitocópia deste documento e que desconhece esse Repasse e coloca a disposição o extrato bancário do Fundo, e 

que solicita a possibilidade de em dose excessiva 

funcionánias, devendo ser apurado , pois tem conhecimento que uma adolescente interna , quase foi ao óbito, ficandointernada devido a este medicamento. Neste momento, pede apalavra a Sra. Izerte para citar que não tem conhecimentodeste fato. Podendo levantar junto ao DEPROS o ocomido. Segundo consta todos os fatos são levados junto ao Ministérioo Público, que cabe fiscalizar. Com a palavra o Sr. Marcius , que cita também, se este fato já foi levado ao Ministério Público, não cabe a este Conselho ou outro Orgão questionar. Prossegue Sr. Vice - Presidente por colocar o Relatório Amual das Deliberações/2003, fazendo leitura sucinta e as realizações . Inclusive deixa a disposição dos membros para 
conhecimento ou até mesmo cópia se desejarem . Sendo enviado à Imprensa para possibilidade da publicação. Não tendooutros assuntos e ninguém mais fez o uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encepradaaReuni�o e manda Lavrar a Ata que após ida vai assinada por todos os presentes. Nada mais. Mongaguá, 01 deMlarço de 2004. 

vindo a causar reação ou pela dose excessiva ou se está havendo negligëncia por parte das 
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