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

ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTA (65) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ-CMDCA 
Ao egundo (2) dia do mès de Maio de dois mil e cinco (2005), as 900 horas, nesta cidade na sede provisória oetiia, sito à Av. Marina, 65 - ltapoan - Centro - Mongaguá/SP. Realizou-se a 65 (sexag�sima quinta) Reunsão Ordinárna do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá -CMDCA. Presidida pelo Sr. Amaldo Candido da Silva, e auiliada por Claudia Regina Barbosa Gonçalvese Ana PaulaMatos, secretinas da Casa dos Conselhos, com a presença dos membros: Sr. Otávio Marcius Goulardins( Depto Juridico ) , Sra Neli dos Santos ( Depto. Contabilidade) , Sra. Iracema Ribeiro (Depros), Sra. ElianeSilva Santos (Depto. de Saúde), Sra. Andréia Soares de Moura e Silva (Depto. Educação), Sr. Raimundo Augusto da Silva e Sra Valéria Pina de Carvalho (Assoc. Nova Esperança), Sr. Sérgio Eloy Monteiro Varanda e Ena Pulido Varanda (Assoc. Recanto Maria de Nazaré), Sra. Mônica Auda Treial Manzoli (Camp), Sra. ElviraCid Reggisni (Avorada Sublime), Sra. Rose Neide M. de Mendonçae Paulo Fenner (CRE2). Convidados: Sra. 
Jucimara Dias Araujo Rodrigues (Förum Regional de Assistencia Social), Sra. Elizabeth T. C. Costa (Assoc. haguai, Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastaral da Criança), Sra. Cleide S. Simone, e Sr. Jos� Carlos de Andrade 
(CEAVI Teve inicio a reunião com a palavra o Senhor Presidente, que agradece a presença dos membros e 
convidados presentes e justifica a ausência do Sr. Kleber A Vassalo (Depto. de Segurança), por motivos de 
compromisso com a Guarda Civil de São Paulo. Prossegue por colocar a pauta do dia 1)-Oficios enviados e 
recbidos Assuntos Gerais. E passa a citar oficios recebidos: Oficio Circular DRADS -Santos n° 06/055-
Envio do instrumental Rede do Saber da CENP, informando das vagas distribuídas ao municipio para assistirem 
a video conferencia Oficio n° 12/05 CAMP - Comunicando o endereço das novas instalações da Secretaria, 

ofice S4/s-AEEHortència Quintino Botelho informada Indisciplina de aluno desta UE. por falsificar o 
documento a fim de retiada de passe escolar, inclusive já se foram tomadas providências quanto a devolução 
dos pases, bem como, ojovem está sendo orientado e acompanhado pelo Conselho Tutelar, ainda o S. Amaldo 
faz a observação que o adolescente faz parte do Projeto Agente Joveme realiza neste um bom trabalho; Ofic 
180/05-Conselho Tutelar infoma do Fórum Municipal da Criança e Adolescente, bem como, convida o 
presidente do CMDCA a fazer parte da mesa de explanação onde terá 10 minutos para falar do trabalho que este 
Conselho realiza junto ao Conselho Tutelar, a realizar-se no dia 13 de Junho de 2005 das 13:00 às 17:30-hs. No 
Centro Cultural Raul Cortez, Oficio referente ao Curso de Capacitaç�o de Conselheiros Tutelares SIPIA, 
com dharação de 72 horas distr+buidas em 03 (três) finais de semanas, sendo esses abril (dias8.9,10), maio (dias
6,7,8) e junho (dias 17,18,19), sendo que assim que a Prefeitura disponibilizar o computador, e a linha do 
Speedy será dado o inicio da instalação do Programa no Conselho, Oficio da Irmandade Umbandista 
Caboclo Sete Montanhas Solicitando a substituição do membro titular, bem como de seu suplente; Oficio n° 
220/05-Conselho Tutelar - Envio de Estatistica relerente ao meses Jan./Fev./Mar/2005; Conviten° 022/2005

Cämara Municipal de Santos convida para participar de Audiência Publica, por parte da Comissão 
Pemanente de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, para tratar da legislação dos Conselhos 

Tutelares; Recebido informativo da Fundação Itaù com algumas realizações e IV Conferencia Nacional do 
Dreitos da Criança e do Adolescente, na oportumidade o Sr. Armaldo passa a citar os temas para esta 

Conferencia, sendo que o município terá que realizar a sua Conferencia até o dia 30/06/05, então, solicita dos 

presentes, manifestar-se para formação da Comissão para este fim, manifestando-se os membros: Amaldo

Candido da Silva, Maria Eliana G. da Cruz, Elvira Cid Regiane, Rose Neide M. de Mendonça, Andréia Soares
de Moura e Silva, Raimundo Augusto da Silva, Eliane Silva Santos, Jucimara Dias Araújo Rodrigues (técnica de 

Apoio) e Cleide S. Simone (convidada). Sendo que esta comissão se reunirá para a primeira reunião no dia 

12/05/05, às 9:00 hs. na sede provisória deste Conselho, sito a Av. Marina, 65 - Antigo Clube Itapoan, para 

escolha do tema e detalhamentos desta Conferemcia. Passa-se, então, a palavra a Sra. Jucimara que cita da 

Decessidade dos que trabalham direta ou indiretamente com a Assistência Social se fanuliarizarem com a Normna

peracional Básica - NOB 01/2005, sendo necessário devido ao fato de estar havendo uma revisão destas 

Dormas. O municipio precisa então, reunir-se, discutir e levantar propostas de acordo com sua realidade, sendo 

Cessario uma reunião próxima, pois, o Fórum Regional pará as discussðes e propostas da NOB, Ja acontecerá 

no próximo dia 18/05/05 no municipio do Guarujá. Fica entäo agendado este primeiro encontro para o dia 

OS/05/05, ás 9:00 hs. na sede da Casa dos Conselhos de Mongaguá, com todos os interessados, sendo as 

etarias Claudia e Ana Paula as responsáveis para encamnnar os Ofcios com a confirmaçao e detalhamentos 

se encontro. A Sra. Jucimara faz ainda, colocaçðes relerente a Rede Social, uma rede em prol da criança e do 

e que está sendo fomada no Estado de Sao Paulo, e com este objetivo tem sido realizada o terceiro

O Programa do Sistema de Garantia dos Diretos da rança e do Adolescente na UNIANTOS, sendo

Pees então convidadosa participgarem do próximo encontro nos dias 13 e 14/05, no Campus Dom Edilio 

12/05/05. Nao 00, 2 andar, auditório), ficando os membros de confimarem suas presenças até o dia 

Lavra-se ata. Nada mais. Mongaguá, 02 de maio de 2005.
vendo mais quem fizesse uso da palavra, o Sr. Presidente Amaldo dá por encerrada a reunião.


