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

ATA DA SEXAGÉSIMA NONA(69) REUNIAO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
CRIANCAE DO ADOLESENTE DE MONGAGUA-CMDCA

DIREITOS DA 

Ao primeiro(1) dia do mês de setembro de dois mil e cinco (2005), nesta cidade na sede provisória cedida, sito à Av. Marina, 65 . 
ltapoan Centro Mongaguá/SP. Realizou-se a 69" (sexagésima nona) Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolesoonte 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 Consclho), tendo a presença dos membros: Sra. Eliana Cristina Hase 
CGracioso (Depros), Sr. Sergio Eloy M Varandae Sra. Edna Pulido Varanda( Assoc. Benef. Grupo Esperança-ABGE., , Sra. Rose Neide
M. de Mendonça e Paulo Fenner (CRE2), Sr. Raimundo Augusto da Silva(Asoc. Nova Esperança), Sra. Ana Paula de Souza
Imandade Umbandista Caboclo 7 Montanhas), Sra. Rita Camina Gonçalves( CAMP), Sr. Ailton de Abreu ( Clinica de Rec. Agape
Shalon), Sra. Eliane S Santops (Depto. da Saúde), Sr. Otávio Marcius Goulardins (Depto. Juridico), Sra Elvira Cid Reggiani( Casa de 
Caridade Alvorada Sublime), Convidados: Sr.José Manuel da Silva( Assoc. Com. Radio Aratú), Sr. Manoel Roberto Vicenzo( Pastoral
da Criança), Teve inicio a reunião com a palavra o Senhor Presidente, que passa a fazer leitura na íntegra da ata anterior. Após solieta

dos prescntes uso da palavra para suas consideraçðes e aprovação. Não havendo restriçöes, foi aprovada pelospresentes Cita também
que conforme assuntos citados na ala anterior averiguação dos comércios Lans Houses, foi pessoalmente em algumas lojas no centro
segundo a gerencia a freqléncia de adolescentes 6 vigiada. Complementa a Sra. Maria Eliana( Conselho Tutelar), que houve uma 
diminuida nas denúncias das Lans Hauses, inclusive o Conselho Tutelar providenciou averiguações, porem não foram constatadas a 

frequencia de adolescentes. Coloca tambem a Sra. Ana Paula, que deve averiguar as Lans Houses nas proximidades das Uidades
Escolares. Outro assunto, é o afastamento da 1 Secretária, diante da substituição solicita da 2 Secretária-Sra. Elvira Cid Reggiani, 
assumir o cargo de 1' Secretária, e diante desta vacancia sugore eleger a 2 Secretária. Passa a citar a pauta do dia: 1>0ficios 
dorumentos envindos e recebidos; 2)-Aprovação da Prorrogação da vigência do Plano de Asäão da Crianaçae do adolescentes; 3)- 
LEI do Abrigo Provisório; 4) Assuntos Gerals. Prosegue o SenhorAnmaldo por citar que diante do avango da hora, não irá citar os 
oficios enviado e recebidos estando à disposição dos presentes para certificar o assunto. Prossegue citando a necessidade de realizar uma 
ação de averiguaçöes( PORÇA TAREFA) de criangas e adolencentes nas ruas, principalmente em pontos estratégicos: portas de 
mercado, feiras-livres, olc., visando sua inscriçaão no Programa PETI, sugere ainda, convidar os representantes: deste Conselho, 

Comselho Tutclar, Guarda Municipal, Policia Militar. Solicita dos pnesentes manifestaglo desta epresentagão e já se coloca 
disposição. Também se coloca a Sra. Elvira Cid Reggiani e Ailton de Abreu. Ficando já a data de 12/09/05, às 9:00 horas, nesta sede 

para organizar os trabalhos do grupo. Qutro assunto, a averiguação de Fiscalização dos Programas e Projetos de atendimento do 

segmeto Criança e adolescentes, que cabe a este Conselho. Tendo a necessidade de realização, pois na gest�o anterior feito acordo de 

realização da signatária de todos os segmentos fazer esta ação-CMAS., diante do atraso de organização destas comissões. Sugere que os 
presentes se disponibilizem para formação desta Comissão de Fiscalização: Ficando assim a Comissåo de Fiscalização: Sr. Amaldo 

Candido da silva, Sra. Maria Eliana G. da Cruz, Sra. Ana Paula de Souza, e a técnica responsável: Sra. Jucimara Dias A Rodrigues Em 
seguida cita que conforme oficio recebido do Ministério Püblico, e também contato pessoal com a representante deste Orgão, sugeriu 

estar certificando do artigo 1°, § 2, da lei Municipal 2086/2005-Abrigo Provisório, pois não está contemplando uma ação já garantida 
no Estaluto da Criança. Diante desta solicitação, sugere que a Comissao de Planejamento, reùnam-se para estudo e possibilidade de 
solicitar do Executivo alleração, e nesta reunião convidar a técnica Juridica-Dra. Iracema, para acompanhar. Em seguida, ficando

agendada a reunião na data de 22/09/05, às 9:00 horas, junto a sede da Casa dos Conselhos. Sugere a Sra. Rose Neide, que nesta mesma 

data esta Comissão inicie as discussões do Plano Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente- 2003 a 2007, e ainda sua 

prorrogaçao. Apos disCussóes, sendo aceito a sugestöes para que este assunto seja iniciado as discussðes pela Comissão. Coloca em 
discussáo e aprovaçáo Sua prorrogação da vigéncia, justificando que, por um lapso a diata do mesmo, ndo contempla sua vigéncia . Apds 

diNcussao licando aprovado a prorrogação para mais um ano. .ProBsegue o Sr. Arnaldo por cilar o encontro de Promolores junto à UNIP 
na data de 15/09, das 8:00 às 12:00 horas, que será discutido o assunto de Abrigos, jå ficando os presentes convidados. Prossegue o 

senhor Amaldo por citlar a realização da Conferència Regional o Estadual, nas datas de 05, 06 o 1009. nclusive, solicita providencias 
do empenho de verbas, juto ao Executivo para os delegados. Outro asunto, que vem ocorrendo o afastamento da Conselheira Tutelar

Sra. Vera Seckler, pois esta não apresenta alestados nmédicos-original, sómente xerox, solieita que seja unlornada. Prossegue por lembrar 
que foi enviado Oficio , junto aos representantes deste Conselho do Centro de Apoio a VIda-C'EAVL para manifesta_ão quanto às suas 
fallas injusilicadas, porem não houve retorno do interesse da vaga. Diante destas laltas nyustificadas ja no total de 03(treès), a Entidade 
Shalon- representado pelo Sr. Alton de Ahreu assume a vaga, devendo ser solicitado alteraçdo da portaria das mudanças. Cita também, a 

proposa dos jovens esludantes, a implantação do r�mio Esludantil, ostá sendo analisado a proposla. Ndo havendo outros assuntos 

olicita dos presenles uso da palavra para muas colocaçðes ou esclarecimentos. Nao haveluo nunguem que fez uso da palavra, dà por 

Cncerrada a reuniao que manda rodigir a ala, que será lida e aprovada om reunião seguunle. Nadkl mats,

EXECUTIVA: 

ARNALIO CANDIDO DA SILVA 
Prowidente 

MARIA ELIANA GONÇALVES DA CRUZ 
Secrotária 

Izerte da Cruz ( Casa dos Conselhos) 


