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

ATA DA SEXAGESIMA SEXTA (66")_REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUA= CMDCA

Ao primeiro (1) dia do mès de junho de dois mil e cinco (2005), nesta cidade na sede provisória cedida, sito à Av. Marina, 65 - Itapoan - Centro Mongaguá/SP. Realizou-se a 66 (sexagésima sexta) Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá - CMDCA. Presidida pelo Sr. Arnaldo Candido da Silva, secretariada pelo Sr. Raimundo

Augusto da Silva e auxiliada por lzerte da Cruz e Ana Paula Matos, secretárias da Casa dos 
Conselhos, com a presença dos membros: Eliana Cristina Hase Gracioso (Depros), Cíntia da Silva
Cerri (Depto. de Saude), Sra. Maria Eliana G da Cruz( Conselho Tutelar), Sra. Renata Cristina
Fernandes Bueno( Centro Comunitário), Sr. Sergio Eloy M Varanda e Sra. Edna Pulido Varanda(
Assoc. Benef. Grupo Esperança - ABGE., Sra. Mônica Auda Treial P. Manzoli (Camp), Sra. Elvira

Cid Reggiani (Alvorada Sublime), Sra. Rose Neide M. de Mendonça e Paulo Fenner (CRE2).
Convidados: Sr. Ailton de Abreu (Comun. Terapêutica Agape Shallon), Sr. José
Assoc. Com. Radio Aratú),Sra. Luciane Maria F dos Santos e Ornilda Vitorino da Silva ( Assoc. 
AFC). Teve inícioa 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). Prossegue pela leitura da ata anterior. Após coloca em discussão e aprovação. Não 
havendo manifestação, foi aprovada pelos membros presentes. Em seguida cita a pauta do dia: ) 
Oficios enviados e recebidos. 2)- V Conferencia Municipal e Pré - Conferência; 3-) 3 Etapa do 

Programa de Aprimorando do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente(A 
RODA); 4-) Composição da Câmaras Temáticas:
Eventos/Relações Púúblicas. 5-) Assuntos Gerais. E passa a citar oficios recebidos: Comunicadoo
CONDECA de n.001/05, solicitando extrato da conta Bancária do FMDCA, sendo que já foi 

respondido através do nosso oficio 023/05, anexo os extratos bancários e também do CONDECA

oficio n.016/05, anexo o Formulário de Diagnóstico da Situação de Exploração Sexual. Sendo que já 

respondido e enviado através do nosso oficio 024/05, com anexo as informações recebidas dos 

seguintes Orgãos: Polícia Civil, 29° Bat. Polícia Militar, Depros. Esclarece esta informação foi 

solicitada também dos Orgãos: Delegacia da Mulher, Departamento da Saúde, Conselho Tutelar

(oficios enviados: 014/05-a,b, 019/05, 018/05, -respondidos: 172/05PC., 025/05-Bat. 107/05-DPS). 

Outro oficio Especial CONDECA, convidando para o Seminário de Combate ao Abuso e Exploração 

Sexual. Sendo enviado junto ao Programa Sentinela; recebido oficio n. 02/05 da APAE,

comunicando mudança de endereço. Recebido oficio n. 273/05 do Conselho Tutelar solicitando 

liberação de verbas do Fundo para confecção de brindes para as comemorações de aniversário do 

ECA. Esclarece o Sr. Arnaldo que foi respondido através do nosso oficion.026/05, que não seria

possivel visto que ainda não há a deliberação. Oficios enviados: n°014/05 ao Depto. Financeiro,

solicitando os referidos extratos da conta FMDCA., enviado oficio n. 022/05 ao Executivo 

solicitando a possibilidade da contratação de um técnico psicólogo e um Guarda oficio n° 

025/05 ao Condeca, reiterando nosso oficio 024/05; enviado oficio n° 025/05 com anexo ao 

Executivo solicitando pagamento de remuneração dos Conselheiros Tutelares referente o mês Maio.

Prossegue o Arnaldo, que conforme orientações do CONDECA, recebido da necessidade da 

realização da Conferencia, diante desta realização há necessidade de formar a Comissão de Eventos,

bem como outras Câmaras Temáticas: Sendo
Planejamento/Programas/Projetos/Eventos, 

Finanças e 

Relações Públicas. Coloca em discussão esta formação, solicitando dos presentes que se manifestem, 

C ainda que os membros não estando presentes serão indicados, visto que eles devem fazer parte de 

uma das Comissões/Câmaras 
Temáticas: Sendo que foi manifestado inicialmente a Formação da 

Câmara/Comissão 

lanuel da Silva(

Fiscalização/Finanças/Planejamento 

executar as ações de 
também em 

anejamento/Programas/Projetos e Eventos. Sendo seus membros., Rose Neide M.Mendonça,

Elnana Cristina H. Gracioso e ou Iracema Ribeiro, Raimundo Augusto da Silva, Renata

Cristina Fernandes Bueno e Sr. Sergio Eloy Monteiro Varanda, Ana Paula de Souza e a 

Tecnica de apoio a Sra. Jucimara Dias Rodrigues. Em seguida iniciou a Formação da Camara N 

1emaica/Comissão de Finanças, Ficando assim: Arnaldo Candido da Silva, , 
Mônica Auda Treial 

P. Manzoli, Elvira Cid Reggiani e Otávio Marcius
Goulardins e Neli dos Santos. Após iniciou

de Eventos, designada 



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

pela formacão da Comisso/Câmara Temática de Relacdes Publicas Sendo eles Maria Eliana G.da 
CrKeber Vassalo, Eliane Silva Santos, Andréia Soares de Moura e Rosangela Aparecida G 
des Sastos. Fisoalizacãe, ficard a cargo da Câmara Temáticado CMAS, AS Caâmaras também 
comtará com seus colaboradores e ou Técnicos. Prossegue o Sr. Arnaldo por citar da capacitação 
dos Conselheiros no SIPLA, e neste já foi solicitada a instalação do Speedy. Inclusive já foi efetuada
a compra do computador compativel. porém o Speedy não foi solicitado sua instalação. Segundo
informações do Executio. Outro assunto, é referente a realização da proposta do Conselho Tutelar
em realizar um Fórum de Comemoração dos 15 anos do ECA. E foi solicitado verbas para financiar 
alguns itens de materiais, conforme já citado oficio n°273/05. Inchusive, o pedido foi a utilização de 
verbas do FUNDO de DIREITOS, mas segundo orientação da Secretaria DRADS e ainda, por não 
haver a Resolução que normativa o uso da verba que dcpende de uma discussão da Câmara Temática
e aprovação da plenária, não será possível atender este pedido. Foi sugerido que o referido pedido
fosse encaminhado ao Executivo, para a possibilidade. 
ComissãoCâmara Temática Financeira - já formada, providencie esta regularização através de 

Resolução. Neste momento, foi sugerida mudança do título, pois, não é o primeiro como estão
divulgando e segundo a proposta não será um Fórume sim uma comemoração de aniversário. Bem 
como, a possibilidade de transferir a data, em razão da realização das Conferências 
(CMAS/CMDCA), que não pode mudar de data, devido ao prazo estipulado pelo Estado. Foi 
sugerido também, que a Contabilidade, responsável Gestor do Fundo, providenciemensalmente
extratos da Conta Corrente. E ainda, Dotação Orçamentário,para conhecimento deste Conselho. Em 
segnida coloca o Sr. Arnaldo em discussão a realização da V Conferência. Após discussöes, ficando
sugerido e aprovada a data em que a Comissão irá reunir-se para os trâmites. E já ficandoacertado a 
realização da Pré Conferência Juvenil para a data de 21/06/05, das 14:00 às 16:00 h., na sede do 

Hapoan. Eo público, serão convidados estudantes do Ensino Fundamental e Médio e nesta, também

sairá 02 delegados e seus suplentes e as propostas serão levadas a V Conferência Municipal. Não 

bavendo outros assuntos e ninguém mais fez uso da palavra deu por encerrada. 

lavrar a ata, que após lida vai aprovada por esta Executivaea lista de presença faz parte integrante 

desta ata Nada mais.

Diante deste assunto sugere que a 

reunião, e manda

Pmos A Executiva 
Arnaldo Candido da Silva - Presidente: 

Maria Eliana G. da Cruz - 1° Secretária: 

Parte integrante - Lista de Presença dos membros Conselheiros 


