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ATA DA OUINQUAGESIMA ( 50) REUNIÃO ORDINARIA D0 CONSELHO MUNICD

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E D0 ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ- CMDCA. A 

Ao primeiro (01) dia do mês de setembro de dois mil e três (2003), às nove horas e 

vinte minutos (09:20), nesta Cidade, na sede provisória deste Conselho, sito à Av. Marina, 74/63.

Itapoan, Mongaguá.SP. Realizou-se a Quinquagésima 

Municipal dos Direitos da Criançae do Adolescente de Mongaguá-CMDCA. Presidida por Arnaldo

Candido da Silva e auxiliado por Izerte da Cruz. Com a presença dos membros Conselheiros: Dr 

Otávio Marcius Goulardins (Dept. Juridico),; Sr. Milton Jerônimo Belli (CAMP); Sra. Vilma Felix da 

Silva (Centro Comunitário), Sra. Valéria Pina de Carvalho ( Assoc. Benef. Nova Esperança) , Sr. 

Aiton de Abreu ( Conselho Tutelar ), Sr. Ubiratan Guerreiro de Souza ( Proband ) . Teve início a 

reunião com a palavra o Senhor Presidente, que agradece a presença dos membros, justifica a 

ausência Sra Lúcia Helena D'Avila Prócida, devido a outros compromissos. Em seguida, faz a 

leitura da ata anterior, para lembrar os assuntos já discutidos e esclarece que a referida ATA já foi 

aprovada e assinada, pois um dos assuntos deliberado foi o FORUM DE DEBATES que inclusive já 

houve a reunião da Comissão formada conforme convites de Ofiçio n° 101/03 (reiterado por Oficio

n 103/03 com anexos Edital n° 004/03 , representada por diversos órgãos passando a fazer a leitura

Prossegue o Sr. Amaldo, por colocar a pauta do dia: 1- Oficios enviados e recebidos; 2) Campanha
do RG.; 3- Assuntos decorrentes; . Prossegue por colocar oficios enviados e recebidos: Oficio n°° 
099/03 enviado para DRADS com anexos documentos da IV Conferência Municipal , Oficio n° 

098/03 enviado para Executivo em anexo, a planilha de presença dos Conselheiros Tutelares, Oficio
114/03 enviadio a todos os órgãos, convidando para o FÓRUM DE DEBATES a ser realizado na 
data de 06/1o/2003, às 14:00 horas na sede da ETE (Escola Técnica Adolpho Berezin ), Oficio n 
113/03 enviado à Escola ETE, solicitando o empréstimo do espaço para realização do evento, Oficio 
n 116/03 enviado ao Executivo solicitando o Coffe Break para o evento, esclarece o Sr. Arnaldo que 
na data de 15 de Agosto houve uma reunião com a presença de todos representantes das unidades
Escolares do Município ( Oficio 102/03),para esclarecer trâmites da realização da Campanha de 
ldentificação/RG, ENVIADOS, Oficio n° 106/03 a todas unidades Escolares com anexos do 
Calendário já agendado com data e local da Campanha para o ano de 2003, Oficio n° 111/03 ao 
Executivo solicitando confecção de uma Faixa da divulgação da Campanha de Identificação /RG, 
Oficio n' 115/03 à Presidente do Centro Comunitário, solicitando parceria do custo excedente das 
fotos da referida Campanha, RECEBIDOS, 
Oficio/Circular 056/03 da DRADS, para atualizar os dados do cadastro do Conselho
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Oficio n° 196/03 / 197/03 do CONDECA e 
inclusive já 

eaviado através do nosso Oficio 109/03 à DRADS., Circular datado de 01 de Agosto/2003
comunicando novo Diretor/Presidente da ABRINQ, Convite da Prefeitura Municipal de Santos a 
participar da V Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Esclarece que, esta 
em andamento a referida Campanha e no momento encontra-se tudo sob controle , em parceria com a 
CONSEG que fica de providenciar os formulários de RG e DELPOL que propôs a fornecer os 
cspeinos do RG e a responsável pela papiloscopista a Sra. Varlete disponibilidade de trabalhar como 

voluntária aos sábados, para que não venha prejudicar o andamento do departamento da segurança ds uteis e inclusive já confirmado 3 ( três) pessoas voluntária para trabalhar na Conferência dos 
document0S, auxiliando a Sra. Varlete nas identificações , o Executivo com a parceria de onlouscScOlar graluitamente para circular as crianças e adolescentes e a faixa de divulgaç�o e o Centro
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Comunitário ceder 8 (oito) máquinas e 8 (oito) funcionários voluntários que irão adiantar preenchimento dos formulários e assim estando no local
, bem como , a parte que exceder o valor

das fotos, fica a cargo da parceria do Centro Comunitário , e a Tricolor entra também com trabalho
voluntário de fotos 3x4, segundo a Sra. Varlete já havia feito contato e confirmado que iria ficar a 
preço de custo no valor de R$ 2,00 ( dois reais) cada jogo de fotos a cargo do interessado. Iniciará à partir 12/09, "Campanha de ldentificação/RG",conforme agenda programada na primeira
unidade a ser Jacoub Koukdjian .Prossegue o Senhor Arnaldo, por citar que, conforme já discutido a 
realização do FORUM DE DEBATES, estando já com seus procedimentos em andamento e reforça
os convites para estarem presentes nas discuções propostas do evento do Combate a violência do jovem Autor de ato Infracional. Não havendo outros assuntos, solicita dos membros uso da palavrapara suas colocações. Ninguém fez o uso, deu por encerrada a reunião e manda lavrar a Ata que após lida, foi aprovada por todos os membros presentes. Nada mais. Mongaguá, 01 de setembro de 2003.Assinaturas: 

Sr. Amaldo Candido da Silva

Sr. Otávio Marcius Goulardins 

Sra. Izerte da Cruz 

Sr. Milton Jeronimo Belli 

Sra. Valéria Pina de Carvalho 

Sra. Vilma Felix da Silva 

Sr.Ubiratan Guerreiro de Souza

Sr. Ailton de Abreu
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