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ATA DA SEXAGÉSIMA OITAVA(68) REUNI�O ORDINARIA D0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCAE DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ-CMDCA
Ao primeiro(1) dia do mês de agosto de dois mil e cinco (2005), nesta cidade na sede provisória cedida, sito à Av. Marina, 65 Itapoan Centro Mongaguá/SP. Realizou-se a 68 (sexagésima oitava) reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá - CMDCA. Presidida por Armaldo Candido da Silva, e secretariada por Maria Eliana Gonçalves da Cruz e auxiliada por Izerte da Cruz (Casa dos Conselhos), tendo a presença dos membros: Sra. Iracema Ribeiro e Sra. Eliana Cristina Hase Gracioso (Depros), Sr. Sergio Eloy M Varanda e Sra. Edna Pulido Varanda( Assoc. Benef.Grupo Esperança-ABGE., ), Sra. Rose Neide M. de Mendonça e Paulo Fenner (CRE2)., Sr. RaimundoAugusto da Silva(Assoc. Nova Esperança), Sra. Ana Paula de Souza( Irmandade Umbandista Caboclo 7 Montanhas), Sr. Otávio Marcius Goulardins (Depto. Juridico), Sra Elvira Cid Reggiani( Casa de CaridadeAlvorada Sublime), Sra. Eliane S.Santos(depto.de Saúde) Sr. Cleber Vassalo(Depto. de Segurança). CoRvidados: Sr. Jose Ricardo Pettine (Depto.de Cultura), Sra. Jussimara Coreia Dias, Sr. Ailton de Abreu(Casa de Rec. Shaloon), Sra. Maria José da Silva (Associarts), Sr. Danilo Augusto A da Silva e Sra. MariaAparecida da Costa ( Associarts - Delegado(a)). Teve início a reunião com a palavra a Senhor Presidente,que agradece a participação dos presentes. Em seguida, passa a fazer a leitura da ata anterior. Após solicitados presentes manifestaçðes para esclarecimentos ou complementações. Não havendo ninguém que fez usa dapalavra, foi assim aprovada pelos presentes. Passa a citar a pauta do dia: 1)- Oficios enviados e recebidos, 2)- Plano Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente; 3)- Assuntos Diversos. Prossegue citandooficios recebidos: Recebido a planilha de presença dos Conselheiros Tutelares, referente ao mês de julho/05, e inclusive já encaminhado ao Executivo, nosso Oficio n° 041/05; recebido oficio n° 001/05 da CASA DA AMIZADE, informando novo endereço de correspondência e o atual Presidente(a) Sra. Mônica Manzoli, reccbido oficio Direx 0087/05, Assoc. Projeto Guri, que solicita Inscrição junto a este Conselho. Inclusive ja foi encaminhado formulário (nosso Oficio 039/05), e no aguardo do recebimento para tornar de fato sia inscrição. Recebido balancete do FMDCA, conforme solicitado em reunião anterior (nosso oficio 0580 estando a disposição dos presentes; enviado o Termo de Compromisso Prefeito Amigo 2005-2008; e ainda estando a disposição alguns convites (Jornada de Capacitação - LOAS e outros). Prossegue ainda citandoe ao mesmo já distribuindo os Editais que compõe as Comissões: 004 Planejamento e Programas; Ub Finanças, 006 - Relações Públicas, e a documentação elaborada da Pré-Coferência Juvenil e V ConferenciaMunicipal. Prossegue o Sr. Arnaldo por sugerir averiguação de regulamentação do funcionamento da(s) Lan Houses, devido ao questionamento que Ihe foi feito. E diante deste foi levantado Municipios qu regulamentou (São Paulo- lei 13.720/04), que poderá servir de documento norteador. Neste momento,Sugendo averiguar estas casas pelo Conselho Tutelar e ainda, informar o Ministério Público. Nao have oulros assuntos, passa a palavra aos presentes para suas colocações. Com a palavra a Sr. Sergio, que cla a CTescente violência no Bairro do Florida Mirim, com vandalismo. Passa a citar a depredação que ocou Entidade Associação Grupo Esperança. Pede a palavra o Sr. José Ricardo Pettine, que sugere codrai serviço Püblico. E cita que existem Programas e Projetos para atender criança e adolescenes exemplo o Projeto Guri. Porém, falta conhecimento das Entidades e População em geral destes atendinicrOl sugerido o ençaminhamento de denúncia junto ao Conselho da Segurança, sugerindo mais policanNeste momento, complementa a Sra Jussimara (Assistente Social), a falta de ação social nos bailroainda a Conselheira Tutelar Sra. Eliana G. da Cruz, que há aumento na ocorrência de adolescentes auo alo infracional. Coloca também, a Sra. Elvira a necessidade de Projetos que atenda esta demanoa.1ambem a Sra. Rose Neide, a necessidade de levar este assunto as discussões da Rede Aprimou em 

de 

ere 

s da Criança e do Adolescente-RODA. Inclusive, soube que o Ministério Püblico, está colocando aca o compromisso assumido de seu Grupo (do encontro realizado neste Municipio(FETICOM)) a1bem que falta participação nas Conferências, reuniöes e sugere propostas para contemplara essoas Pos 5a0 nestas discussões, que se norteia as prioridades e, não vêe este comprometimento ua vovaas, laltando também mais entrosamento das Diretorias Municipais e Orgaos.
colocou seus serviços (Cre2) à dispos.é a falta de conhecimento da rede Municipal às propostas das conferênci necessidades do Municipio, facilitando discu discussões pertinentes. Inclusive da necessi
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Orgãos. Complementa já 
dita que osição da rede, porem não houve nenhum encaminhamento. AC 

de e seu papel. Coloca ainda a importância de enviar junto
a Camar 

ncias, junto ao Legislativo, para que tenham conhecicimento das 

SOes. Outro assunto é as Comissões já formadas, cunir-se para 

ssidade da prorrogação do Plano Municipal dos Direitos da Criança 
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e do Adolescente que findou seu prazo e ao seu ver deve iniciar estas discussões, visto ser um documento 
nocessário para os Projetos em andamento. Pede a palavra o Sr. Raimundo, que sugere envolver todos os 

Conselhos (Saúde, Educação e etc.) para que aponte todas as necessidades. Neste momento complemenia o 

Sr. Amaldo para que as Comissões se reúnam para estas discussöes e apresentem suas sugesöes, propostase 
o que se fizer necessário na nossa próxima reunião. Cita ainda a necessidade de comunicar a CEAVI, de suas 
faltas, pois nesta data já ompletou a 3 falta injustificada. Neste momento, pede a palavra o Sr. José Ricardo 
Pettine, que expressa o desejo de ocupar uma das cadeiras neste Conselho, visto que está ocupando a cadeira
no CMAS., conclui ser pertinente, sua participação em discussões referente ao segmento criança
adolesoete. Coloca o Sr. Amaldo que será encaminhado junto ao Executivo sugestões de alteração de 

Portaria. Prossegue o Sr. Presidente por abrir espaço aos presentcs para fazer uso da palavra, para suas 
colocaçdes e ou esclarecimentos. Não havendo mais ninguém que fez uso da palava, deu por enceradaa 
reuniäo. E manda lavrar a ata, que após lida vai assinada pelos membros presentoes. Conforme ista de 

presença qpe faz parte integranie desta ata. Nada mais 
Executiva: 

Amaldo Candidoda Silva- Presidente: 

Maria Eliana G. da Cruz- 1° Secretária:_ 

Izerte da Crz ( Casa dos Conselbos) 

Parte integrante - Lista de Presença des membros e convidados presentes 


