
oConselho Municipal dos Direitos 
da Criança e Adolescente 

ATA DA 150* (CENTESIMA QUINQUAZESIMA) REUNIÁO ORDINÁRIA DO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DO 

ADOLESCENTE- CMDCA,

Aos 10 (doz) dias do mês de Maio de 2.013 (dois mil e treze), às 09h00 (nove horas), nesta 
Cidade na sede da Casa dos Conselhos, sito à Av. Marina 85, Centro,- Mongaguá SP, 
realizou-se a 150* (centésima qüinquagésima) reunião do Conselho Municipal Dos Direitos 

da Criança e do Adolescente 
Candido da Silva (Fundo Social de Solidariedade), Sr. Raimundo Augusto da Silva (Ass. 
Nova Esperança), Sr. Manoel Roberto Vicenzo (Pastoral da Criança), Sra. Waldelice de M. 
Gonçalves (Associação de Judó Mongaguá) e Sr. Fernando Aparecido do Brazil (Casa do 
Tesouro). Dos Membros Representantes do Governo contamos com as Presenças: Sra. 
Wanessa Cristina Ruiz (Diretoria de Finanças), Sra. Glaucia da Costa Rodrigues (Diretoria 
de Saúde Pública), Sr Otávio Marcius Gourladins Diretoria de Assuntos Jurídicos), Sr. 
Pedro Henrique Saletti (Diretoria de Cultura), Sr. Paulo Alves de Lira (Diretoria de 
Segurança Municipal/Guarda Civil Municipal), Sra. Fátima Regina Gomes (Diretoriade 
Educação) e auxiliando a Sra. Amanda (Casa dos Conselhos), Representando o Conselho 
Tutelar estavam presentes Sra. Mara Ferreira, Sr. Pedro Aparecido e Sra. Ligiane Lourenço.
Justificada a ausência da Sra. Ana Paula por motivos de Saúde e Sra. Maria Lucia, motivos 
pessoais. 0 Sr. Arnaldo Candido da Silva dá início a reunião explicando para os 

conselheiros a sua participação no Conselho enquanto Conselheiro e Casa dos Conselhos e 

convidando o Sr. Otávio Marcius para se sentar à mesa como 2° Secretário e presidir a 

reunião, dada ausências citadas da lIlma. Sra. Presidente Ana Paula, a vice Presidente- Sra 
Sueli de Fátima e da 1 Secretária - Sra. Maria Lúcia. Assuntos Pautados: 1- Leitura Da 

Ata Anterior; 2- Oficios Recebidos E Expedidos, 1) Officio Expedido 023/13 Ao DAS 
Solicitação de Veículo para o Encontro Preparatório da V Reunião Regional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente; 2- Ofício Recebido n° 452/13 I.C. n° 277/2012 -IJ Apurar 
violação de direitos de crianças e adolescentes, comércio de entorpecente; 3- Oficio 
042/2013 Câmara Municipal - Inclusão da SEMANECA no calendário oficial de 

festividades do Município; 4- Recebido a Escala do Mês de Maio do Conselho Tutelar, 5- 

Oficio 469/2013 Conselho Tutelar: Eleição Unificada para conselheiros Tutelares; 6- 
Ata da Nova Diretoria da Associação Sete Montanhas de Beneficência. Assuntos 

Decorrentes: a) Emissão do Certificado de inscrição do CMDCA para o CIEE; b) 
Emissão do Calendário das Comissões Temáticas; o) Entrega da Resolução 001/2013
CMDCA- Constituição das Comissões Temáticas para os Conselheiros. Dando 
prosseguimento à reunião o Sr. Otávio Marcius, solicita auxilio do Sr.Arnaldo para 

realizaçao da reunião, o qual faz uso da palavra e pede para que seja estudada com calma a 

disponibilidade de inclusão da SEMANECA, conforme indicação �a Câmara de Vereadores, 
expondo que o motivo é a falta de recursos para a execução do projeto. Ainda com a palavra
cita o encaminhamento referente à Lei do Mandato TAMPÃ0 do Conselho Tutelar e cita a 

necessidade de adequações para dar continuidade nos trâmites. Ele pede para que seja tixada

na Casa dos Conselhos a escala do Conselho Tutelar do Mês de referência para
conhecimento dos demais membros deste conselho. O Sr. Arnaldo apresentaa renovação a 

CMDCA - contando com a presença do Sr. Arnaldo



Composição da Associação Sete Montanhas de Beneficência. Em seguida a situação da 
CRE passada para os demais membros lembrando que recebemos um oficio da 
Promotoria, solicitando o real endereço da instituição e em seguida emitir um relatório. A 
apresentação das Comissões temáticas foi apreciada pelos Conselheiros. A ata da Comissão
de fiscalização foi apresentada e o Sr. Arnaldo cita que a documentação do CIEE precisa ser 

analisada e avaliada pela Comissão de fiscalização, ele explica o papel do Centro de 
Integração Empresa Escola para a vida dos jovens, e vez que é conhecedor das ações

daquela instituição, diz ser de muita seriedade o trabalho da mesma. A Sra. Fátima com a 

palavra concorda com o Sr. Analdo citando os projetos que eles fazem para a inserção dos 

jovens no mercado de trabalho. O Sr. Raimundo faz o questionamento referente à 

documentação do CIEE quanto a sua inscrição no Conselho, o Sr. Arnaldo responde que eles 

já mandaram a documentação e que a Comissão de fiscalização precisa fazer a analise. O Sr. 

Március fala dos jovens que trabalham no fórum como estagiários e que eles desenvolvem 

um aprendizado de muita importância. O Sr. Arnaldo pede para que seja feito contato com a 

Instituiçãoe que na próxima reunião do Conselho realizada na data de 14 de Junho de 2.013

venha um representante da Empresa de Integração Empresa Escola para fazer a apresentação 

do projeto. Com a palavra o Sr. Fernando do Brazil fala que a Instituição CIEE deveria fazer

mais divulgação do seu trabalho com os jovens e estudantes, pois, ele é estudante e não 

conhecia o trabalho deles no encaminhamento para estágios. Dando prosseguimento à 

reunião o Sr. Pedro Henrique pede para que seja encaminhada por e-maila ata e pauta das 

reuniões, pois, muitas vezes os conselheiros vêem as reuniðes sem conhecimento algum dos 

assuntos que serão discutidos e que se fossem enviados por e-mail facilitariao entendimento

dos demais membros e se ganharia mais tempo para a discussão de assuntos importantes, e 

explica que fazendo a leitura da ata se perde muito tempo. O Sr. Raimundo faz uso da 

palavra e concorda com o encaminhamento da ata e pauta por e-mail e cita que 

anteriormente era feito dessa mesma maneira. Com a palavra o Sr. Pedro explica a situação

dos representantes do governoe do quadro de defasagem de funcionários, o que ocasiona a 

ausência dos mesmos nas reuniðes dos Conselhos, uma vez que eles estão assumindo 

diversas funções, ficando assim dificil a participação. O Sr. Raimundo faz uso da palavra e 

cita que os membros de representatividade no Conselho não costumam participar das 

reuniðes e que muitas vezes as reuniðes não são realizadas por falta de Quórum. Com a 

palavra o Sr. Arnaldo apresenta os relatórios da Comissão de ética, com exposição de todos

os despachos aferidos, tais como: comunicação aos membros da comissão da primeira 

reunião, dos documentos emitidos ao Executivo para confecção de Portaria de Composição

da Comissão Atual de Etica; Portaria emitida para tal fim, atas das reuniðes da Comissão; as 

Convocações aos citados no relatório apresentado pelo Conselho Tutelar que precedeu a 

constituição da Comissão de Etica; a Oitiva dos citados no relatório; relatório final por 

intermédio de ata dos trabalhos realizados e a suspensão dos trabalhos por ordem do não 

comparecimento da Conselheira que a Comissão tinha como principal citação de 

Averiguação de Possível Irregularidade de Conduta em provento de Condutas no órg�o

Conselho Tutelar, dada apresentação de Atestado de Saúde e afastamento de suas funçðes 

com possivel ida à Previdëncia Social para Perícia Mé 

tratamento de saúde. Com a palavra a Sra. Ligiane fala que a Conselheira Débora passará

pela perícia do INSS ainda neste més. O Sr. Arnaldo cita que as atividades da Comissão de 

ética estarão suspensas até que a Conselheira Débora esteja em condiçðes para prestar

esclarecimentos. Ainda no uso da palavra, Sr. Armaldo expóe a problemáica do municipio

quanto aos jovens usuarios de entorpecentes, e cita que è necessario resolver a situação, que 

é extremamente dificil para as famílias, professores e ate mesmo para a população da cidade, 

uma vez que é cada dia mais nos encontramos sem condiçåo e com a dificil tarefa da 

coibição do uso de entorpecentes nas ruas, escolas e locais de lazer. A Sra. Fátima expõe a 

problemática nas escolas e aponta também dificuldades encontradas e maneiras de lidar e 

resolver. O Sr. Marcius pede para que seja feito uma Força Tarefa nos locais freqüentados

ca e veriticação de afastamento para 



por estes jovens. O Sr. Pedro pede para que as escolas sejam avisadas quanto ås acäes do 
Conselho. Com a palavra o Sr. Raimundo fala que é necessário no municipio um 

mapeamento dos pontos mais freqüentados pelos jovens e atuar na erradicação do uso d 

álcool e entorpecentes, e pede para que os pais sejam avisados nas escolas sohre
comportamento dos filhos, ele lembra que a responsabilidade desses jovens é dos pais, em 
primeiro lugar, mas jamais eximindo as responsabilidades do Municipio, Estado e União no 
auxilio e combate de tantos em vulnerabilidade ao uso de entorpecentes ilicitos e viciosos. O Sr. Marcius cita que a escola em tempo integral seria uma das decisões mais acertadas para a 
erradicação, eles estariam utilizando seu tempo com atividades saudáveis. O Sr. Amaldo
pede para que os conselheiros reflitam sobre ações que possam ser criadas para a coibicãodo uso de drogas e resgate de uma juventude saudável. O Sr. Pedro fala de projetos culturais que podem ser criados dentro das escolas, citando exemplo dos jogos escolares, gincanas, oficinas de dança entre outros. Sr. Raimundo ainda cita a época de realizações de Oficinasde Bandas e Concertos entre outros projetos de aptidão e gosto dos jovens; que tentemosresgatar esses jovens com ações que os ocupem e tragam para realização de atividades que gostem, que possam aprender algo e desenvolver até mesmo como atividade semi ou profissional. Sr. Amaldo apresenta o Espaço do Salão Itapoän para realizaçöes de eventos,mas que TODOS dêem sugestões com o intuito de não fazer deste, mais um ponto de encontro e permissibilidade de jovens com condutas ilicitas e prejudiciais, que pensamos em situações de proveito, seja cultural, educacional, ocupacional e de encontros alegres e proveitos para ocupação e aprendizado, e até mesmo de diversão, descontração e sociabilização dos jovens e familiares. Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra deu por encerrada a reunião, o segundo secretário presidindo a reunião com auxilio do Sr. Amaldo e Casa dos Conselhos, Srta. Amanda, pedem a lavratura da ata que após lida e aprovada vai assinada pela Mesa Diretora presente, constando como adendo a lista dos membros presentes. Nada mais.

ANA PAULA DE SOUZA
Presidenta empossada 

ADEND0: lista dos membros presentes 


