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ATA DASENAGÊIMA (CO REUNIÄO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DACRIANCAPOADOLNNE DE MONGAGUA-CMDCA

de 9dia do mes de Agsto de dvs mil e quatro (2004, nesta cidade na sede provisória cedida, sito à Av. Marina, 74/63 

- Ceo- Mengau P. Reaiacu-se a ( scagisima) Reuniso Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 
eAdeaente de Akngaga - CNDCA Presidida pelo Sr. Armaldo Candido da Silva, e auiliada por zerte da Cnue 

Gca ae Mtis suretirs da Ce ds Conselhos, com a presença dos membros: Dr. Otávio Marcius Goulardins (( Depto 
ol a Am Borges Pereirn Redrigues (rep Centro Comunitirio). Valéria Pina de Carvalho ( rep. Cons. Tutelar), Sra Mönica
Maoli (Q S Ndsa Aves knciro ( Assoc. Benef Lze Caridade). Sra lgnês F. Rombesso e Sr. João Rombesso ( Assoc
Benef Gruge Esperae a Aparecida Avelar (Depto. de Cultura) cenvidados: Sra Geralda tamar de Oliveira (Depto
Edaao.Tee imcio a reniio com aeka o Senhor Presidente, que agradece a presença dos membros presenies. Em seguida 
sa rakunaunierior. Apis coloca m disaussão e aprovação. Não havendo restrições foi aprovada por todos Após 
anloca a pe do d:)Oiios aviadas e reocbidos 2) Eleições do Conselho Tutelar 3) Assuntos Gerais. E passa a citar oficies 

: 0lcir d-o CAMP-com anexos, cópia da Reportagem do informe "CONEXAO", Pareoer da Fiscalização e 
Modclo Pgco Tabelho de Esoola. paraprociapio Of 6104 Ministério do Trabalho , com anexo da relação da lista de médias 

ess do Muricipia aonkrme solicitado em reuniao; Oficio 62/04- ao Executivo solicitando a possibilidade de pmo dos Coscihciros Tutelares, comiorme questionado em reuniso ordinária 59, e não houve manifestação até perte do Executivoc Ofcio ' 4-6404 30 Executivo e Minist. Publico, com anexo cópia do Of recebido
3604 db Comselo Tuclar inkrmando do afastamento do Conselheiro AlLTON DE ABREU, por 90 (noventa) dias , para 
ocorrer sdcigieaapde vereado. ncusive já intormando também o M.P, que na data de 02/08/2004, iniciará as discussöes sdeigis do Comselho Tucar, através a Comissao Elcitoral, composta na data de 01/07/2004. Sendo que ao final desta reunião r rebmdo s discussöes.porém nao ompareoendo alguns dos membros, ficando para marcar nova data; Oficio n 65/04-a0os-sobicando a possitilidade de ceder o veiculo UNO do rclorido departamcnio para uso no Cons. Tutelar. Sendo que já tido resposta tras do Of 97.04-Deprus que estará a disposição o veiculo BELNA, e que ficará este sob responsabilidade da Cil Mnicpal.ejá ncaminhado a resposta juntoao Conselho Tutelar( nosso Oficco n° 67/04) ,sendo que já se encontra a o opirio da Guerda Cvil Municipal. Neste momcnta, colocaa a Valéria que a Guarda Municipal está atendendo com a e vg seo vcioulo BELINA, não esta sendo usado para outro serviço; Ofcio 68/04 ao Executivo, anexo de Prescnça dos Conselhciros Tutelares, rekrente ao mes de Julho (Ià 3); Oficies recebides: Recebido Convite da lo Abring. pernpricipar do Scminário Prèmio Criança/2004, na data de 04/08/2004, na cidade de São Paulo,e passa a fazer eica qom intcressar.dvendo scr aonfinmado presença ; Ofcio PC 217/04 Fundação Abrinq, com anexo do Projeto "O sissio Contra a Violincia Doméstica.eoloca a disposição . Esclarece que conteúdo é de interesse e conhecimenta, ate ngiaglo em projetos Receide Ocio sh- da Enticade Comunidade de Mäos Dadas/Santos - com anexo, Carta de sso do qdro de represcatantcs da åra nio Governamental; Esclarece que é devido a uma convergência politica interna; Faa-CONVNE - do Conselho Tutelar do Guarujá. para participar do Encontro dos Conselheiros Tutelares da Região na 1907, e ji aviado copia junto ao C.Tutclar de Mongagusá para conhecimento e providencia que achar necesária; Recebido OScio sa- do Executivo, solicitando indicaão de representante deste Conselho para a constituição do COMSEA(Conselho de Seguma Alimcntar e Nutricional de Mangaguá , e jä enviado indicação através do nosso oficio 66/04, sendo elas: Tr Sr Am Borges Percin Rodriguese Suplente Sra Mónica Manzolli; Recebido Ofieie s/ - Teletönica, com anexo material aplic ivo sobre o Portal Risolidiria (CD), ariado para rg1niads que trabalham direta ou indiretamente com criançasadoiesocmtes par aprociaçia e aloca disp0siçao dos presentes para oonhecimento e sugere que visitem o site para melhor d to Outro doomato reoebido oi o Decreto 4I5304 que regulamenta a constituição da Comissão Municipal de 
Enfronmcnto a Viol~ncia Scusl nanto Juvenile jä foi prvidenciado a indicaç�o Prussegue a reunião por sugerir alteração da Forteris represcntatividade do Deprus- altcrando someniea ordem Suplente Sra Eliana Cristina H. Gracioso passa a ser Titular ea Tar Sa Lacia Helena D'Avila Pócida passa a ser Suplenie pois a titular está impossibilitada de comparecer nas reunióes, 
dido ao boriria Em seguida passa a ditar quc, roocbeu outra carta de Denüncia dos moradores Agenor de Campos. Esclarece que 
oren tomadas iniciativas.porém as esolas se endonta o periodd de rèrias não podendo retomar o assunto, mas em contato om 
a Dereçlo da escola Regine Maria, esta tioou de marcar uma reunido, relcTente ao assunto ainda nesta semana. Neste momento a dada Sa Gerakda ita que também reocheu uma carua relereniea alus de seus alunos e inclusive nesta ameaçava a Direçao d 
Vali se providèncias E, tomouporencaminhar junto m Consclho Tutelar. Neste momento om a palavra a Sra 

F 

ci tmhém de uma denúncia reocbida de tråfico de droga na porta da unidade escolar Aracy e ainda esta ocorrendo 
Onfios das alunos desta unidade. Cita ainda quc jä tomou algumas providéncias notiticando as m�es para oomparecer 
cr porèm não ampareoem. Coma palavrao Sr. Arnakko, que oloca esteve conversando com o Ministério Puoi 
gacas e Campanhas preventivas nos pontos comerciais que vendem bebidas alcoólicas aos jovens. Scndo que to 

sta Campanha Esclarece a Sra Vakéria que já elaborou e enviou relatória, esclareoendo ao Ministério 
ode apoia Prassegue par aolocar que a Lei não arespondea uma situaydo de punição no caso 0 neste l tcdincnC eiste hTOgramas/Projetos de stcndimento aos jovens usuários Cabendo cobranças dos Orglos neste 

Valeria

onoordr 

m a palavra a Sa Mönica ita que as pais perderam o aontrole pelo filhos e também não esta ma do 

svel E sugere que as Entidades que auniliam tais tamilias passam a cobrar mais dos responsav do 
cnehaas GSO nao aumpram dcterminagões Neste momenta, coloca a Sra Geralda, que os Orgãos também nao 

amprosa
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conhecimento dos fatos e nem mesmo providencias que Ihes cabe, citando que como responsável pela direção tentam fazer o possive

na orientação dos alunos e incluindo também os pais. Complementa a Sra. Creuza, que a Justiça deve ser mais rigorosa

cumprimento das leis, sugerindo Projetos Sócio-educativos incluindo apoio às famílias que possuem adolescentes problemáticos, 

citando algumas diretrizes do grupo e metas a serem alcançadas das famílias. Neste momento com a palavra o Sr. Arnaldo que 

esclarece que o Departamento da Promoção Social, já realiza palestras de orientação geral, junta ås famílias auxiliadas. Inclusive a 

proposta citada pela Sra. Creuza, é importante, porem a dificuldade é de formar grupos de voluntários com a mesma proposta. No 

caso das famílias reincidentes, sugere uma articulação junto ao M.P. e Justiça no cumprimento da pena, sugerindo um projeto

especial para estes casos. Outro assunto é os trabalhos da Comissão Eleitoral do Conselho Tutelar que deveria estar reuidos nesta 

data, porem não estando todos os nomeados aqui presentes, sugerindo marcar nova data, e ainda a substituição da Sra Eliana Cristina

H Gracioso, no período do seu afastamento político, pela Sra. Mônica Manzolli, que aceito pela mesma. Não havendo mais ninguém

que fez uso da palavra, o Scnhor Presidente deu por encerrada a reunião e manda lavrar a ala que após lida vai assinada pelos

presentes. nada mais, Mongaguá, 02 de agosto de 2004. 

Assinaturas 

ARNALDO CANDIDO DA SILVA 

OTÁVIO MARCIUS GOULARDINS 

MÔNICA MANZOLI

ANA BORGES PEREIRA RODRIGUES 

NELSON ALVES JANEIRO

A VALÉRIA PINA DE CARVALHO

GNÊS F. ROMBESSO

JOÃO F. ROMBESSO 

CREUZA APARECIDA AVELAR 

ZERTE DA CRUZ 
uaAlus 

GLAUCIA KARINE MARTINS

Coavidada: Geralda Itamar de Oliveira


