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ATA DA OUUNOUAGÉSIMA OTAVA (58) REUNIAO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNIKCIPAL, Dos 
DIRELTOS DA CRIANCAEIDO AIMOLESCENTE DE MONGAGUÁ- CMDCA,

Ao primeiro (1") dia do mês de Junho de dois mil e quatro (2004) , nesta cidade na sede provisória cedida, sito à Av 
Marina, 746) Hapon
Conmelho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolemcente de Mongaguá CMDCA. Presidida pelo Sr. Arnaldo 

Centro Mongagua/SP. Realizm-se a 58° ( quinquagésima oitava) Reunião Ordinária do 

Candhido da Sava hada por Izerte da Cn e Gilgucia Karine Martins, secretárias da Casa dos Conselhos, com 
presengadon memhros 1r. Onávio Marcius Cioulardins (epto. Juridico), Sra. Ana Borges Pereira Rodrigues (rep. Centro 
Comunitari), St Ubi stan Correiro ( PROBAND). S. Ailton de Abreu ( Rep. Conselbo Tutelar), Sra. Vaderia Pina de 
Carvalho ( rop C'ons. Tutelar) Sra. Eiliana Cristina Hase Gracioso ( Depros), Sra. Mônica Manzoli (Camp ), Sr. Nelson
Abves Jancire ( Asmoe Penef 1ax e Caridade)e convidado : Milton Jerónimo Belli (Camp/Rotary). Teve inicio a reunão
com a nalavao Senhor Prosidente, que agradece a presença dos membros e convidado presentes, justifica a ausénciada Sra 
LACn Helena D'Avila Prócida (Depros), devido a outros compromissos. Prossegue por colocar a pauta do dia 1) Oficios 
envindosrecobdos 2) Afastamento dos membros com a pretensão de candidatar-se a politica, 3)- Campanha de 
ldentificagko/RG, 4) Asuntos Gerais. Em weguida, solicita a leitura da ata anterior. Após a leitura pôs em discussão e 
eprovelo Nlco havendo restriçães, foi aprovada por todos. Prossegue a reunião por citar Oficios eaviados: OL. 23/04- 20 

Exeoutivo -ancxo documento de Cadlastramento/Alteração de Pesoa Fisica-Previdência Social, desconto de INSS dos 
Connolhoiron Tutelares Proc Executivo N° 1186/O1, para providências no que cabe; O. 44 104-ao CONDECA- com 
anexos olicitagdos da documentação da prestação de contas, referente ao Processo n 150/2000 no valor de 28.348,82 

vinte e oito mil trerontos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos) e Proceso n° 104/99 no valor de RS 15.900.00 
Quinze mil e novecentos reais) em respostaao oficio recebido 533/04/ CONDECA, que foi solicitado junto a Entidade

Exoouora- Contro Comunitário ( nonso oficio 38/04) e recebido oficio n 54/04CCM, com anexos. Inclusie jä 
recebido Parecer de Aprovação n 372/2004 do Proc. 150/00 e Parecer o 333/04 do Proc. 104/9/CONDECA, das referidas 
prestabes de cotas, O. 40/04- ao Procurador Geral/Prefcitura, Sr. Durval Delgado de Campos, encanminhando múmeros 
corospondentes ao PIS ou NIT de cada Conselheiro Tutelar, conforme orientação do INSS, para providéncias legais de 
reer a devida poroentagem da ajuda de custo dos mesmos; OL. 41/04-ao Camp- com anexo cópia, conforme soicitado o 
oficio recebido do CAMP n° 06e 07/04;0f. 42/04 ao Executivo- solicitando informações quanto as substituições dos 
Menores Aprendires-Pairulheiron Mirim, em anexo cópia do oficio recebido s/n do Camp, constando tais informações; oc 
A3/04 8o Depros- em resposta ao oficio reocebido de nf 044/04, que solicita indicação de representantes membco deste 
Conaelho para a formação da Comissão de Enfrentamento a Violencia Senual. Sendo que indicada Sra. Ana Rorges Pereira
Rodrigues e Srn Mônica Manzoli, Of. 45/04- ao Executivo-com anexo Planilha de presença dos Conselheiros Tutelares
para beneficio de ajuda de custo, referenteao mês de Maio/04; Oficios Recebidos: Recebido FAX sh-CMASICMDCA de 
Ianhaém Convite do Curso de Capacitação para Entidades-como elaborar Projetos e Captar recursos. Sendo que foi 
comunicado s Etidades em andameto de inscriçãojunto ao CMAS, Oficio via Fax N° 595/n4- Dep. Maria Laucia Prandi
Comvite para Palestra do Fóum para propostas de Atendimento ao Jovem Infrator, Recebido Oficio a* 26 e 27/04-do

Conelho Tutelar comunicando a nova coordenadora - Sra. Maria Ehiana e secretária a Sra Ligiane Lourenço e ainda 
quadro de Estatística do Conselho Tutclar, referente 2 Semestre /03 e 1° Semestre /04; Recebido Informe da Fundação 
Abring Comunidade LUA NOVA"; Recebido Comvocatória de Projeto Sócio-Educativo da Telefönica, em meio 
Abertol.A, caso houver imteresae, a Entidade deverá retirar o Manunl junto a Casa dos Conselhos. Esclarece S. Ubiratam 

queprende implanara 1A, já entando em trâmites com parcerias Recebido Fax DRADS-comunicando objetivos do 
Pacritório de Combatee Prevenção ao Tráfico de Seres Humanos ( Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania ). Prossegue o Sr. Presidente por citar o afastamento a partir de 01 de Julho de 2004, devido sua pré-candidatura nas próximas eleições 
no cargo de vereador, inclusive também o Vice -Presidente, que neste caso passa a (1) primeira e (2")segunda Secretária a 
coordenaçlo as próximas reuniões, por noventa dias, comtando com auxilio das secretarias da Casa dos Conselhos. Sugere 
solicitar junto ao Cartório Eleitoral de Itanhaém , melhores informações a respeito do afastamento também dos cargos como membro/Conselheiro Municipal Cita também quue o Projeto " Galera Consciente" enviado ao Condeca, para heneficio do 

Fundo Municipal de Direitos, não foi classificado, estando com a relação dos Municipios beneficiados. Prossegue a reuniãor ecarecer que o Municipio foi contemplado com 100 (cem) vagas para o programa PETI ( Programa Erradicação do 
raDalno Infantal). Inclusive há necessidades de colaboração de todos para obter cadastro de crianças, para tal beneficio. 
Nesue momeno esclarece a Sra Valéria que , existe uma estatistica, porém a maioria não se encaixa nos critérios, pois passa dos 14 (9uatorve anos) e ainda, esta havendo dificuldades de cadastrar as crianças do lix�o, pois mães omitem a tormacko Sugere o Sr. Ubiratam, a possibilidade de averiguar junto as escolas 

, as crianças que estão evadidas, para arem nas porlas de mercados, feiras livres, etc. Com a palavra o Sr. Amaldo que esclarece a necessidade de constar no 
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Regimento Intemo do Conselho Tutelar, os procedimentos de como executar cada ação atendimento às crianças em situaça
risco. Com a palavra o St. Ailton, que questiona procedimento da remuneração da Conselheira Tutelar afastada Luciana, e 
virtude da licença maternidade , alegando que os Conselheiros Tutelares só vem sendo prejudicados, inclusive nao ve 
recebendo cestas básicas e sugere a este Conselho, que seja visto junto ao Executivo. Citando também que a ajuda de custo 
passou a receber no 5° dia util, conotando assim politicagem. E pretende denunciar 

, etrar com mandato de seguran
ainda levar a midia todas estas questões, solicitando registro de sua fala em ata. Inclusive cita também da necessidade da 
aprovação da ateração da Lei. Neste momento, coloca o Sr. Armaldo da necessidade de convocar a suplente para substituça 
a Conselheira Luciana e comunicar o Executivo para o beneficio da ajuda de custo da Suplente e da possibilidade da Titularafastada também receber beneficio, embora a lei não prevë. Solicita ainda atestado médico da licença para encaminhar junto
ao executivo para providencias que achar necessário. Quanto aos beneficios dos Conselheiros Tutelar, a alteração da les preve, porén até o momento não obtivemos infomação do andamento, sabemos que foi vetada pela Câmara Esclarece o Sr. 
Aitton que tem conhecimento do veto, pois na data soube que a Lei iria para discussão e aprovação, foram convocados para 
antes dar um pareoer, sendo que descordaram de alguns artigos, e ainda por não participarem da elaboração e que não estava de acordo com os Parâmetros do Conanda. Após foi para o Executivo que não mais retornou a Cââmara. Foi esclarecido pela Sa lzete que, em nenhum momento a Cämara comvocou o CMDCA, nem mesmo informou do veto, assim como fez com os membros do Conselho Tutelar. Sendo que este assunto foi tema de diversas discussões anteriores, e este Conselho tendo em mãos, registros de todos os procedimentos da elaboração. E sugere que este assunto seja levado junto ao Ministério Público para providencias de cobranças, com cópias anexas de todos os trâmites. Prossegue a reunião com a palavra o Senhor Presidente que cita a necessidade de realizar a eleição dos membros Conselheiros Tutelares. Inclusive um dos membros(Sr. Ailton) tem 
extraordinária Oubro assunto, é referente a Campanha de Identificação/RG nas escolas., que foi discutido e aprovada a Comissão para dar início ao prosseguimento desta Campanha, porém em virtude de ser o ano eleitoral, não será possível esta realização. Prossegue por colocar a necessidade de cobrar também o Executivo a alteração da Portaria deste Coselho,pois houve várias substituições e já encaminhadas. Com a palavra o Sr. Ubiratam que lembra da reunião do cOMSEA, para constituição dos membros da sociedade civil e fez convite em reunião anterior.Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e manda laVrar a ata que após leitura e aprovação, vai assinada por todos. Nada mais. Mongaguá, 03 de maia, de 2004. 

pretensão de candidatar-se vereador, caso a suplente não assumir devemos programar uma eleiç�o

Assinauturas 

ARNALDOCANDIDO DA SILVA 

OTÁVIO MARCIUS GOULARDINS 

MONICA MANZOLI

Csnobedue ANA BORGES PEREIRA RODRIGUES 

UBIRATAN GUERREIRO DE SOUZA 

NELSON ALVES JANEIRO

AlLTON DE ABREU 

VALÉRIA PINA DE CARVALHO

ELIANA CRISTINA H. GRACIOS0
IZERTE DA CRUZ 

GLAUCIA KARINE MARTINS

Convidado: 
MILTON JERÔNIMO BELLI ( rep. Camp/Rotary) 


