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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescemte 
Avenida Marina, 74 Centro Tel.: (13) 3507-1074 CEP 11730-000 Mongaguá-5 

ATA DA SEXAGESIMA SEGUNDA (62*) REUNI ORDINÁRIA DO CONSELHOMUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ -CMDCA. 

Ao primeiro (1) dia do mês de Outubro de dois mil e quatro (2004), nesta cidade na sede provisória cedida,sito à Av. Marina, 74/63 - Itapoan Centro Mongaguá/SP. Realizou-se a 62 ( sexagésima segunda) 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá
CMDCA. Presidida peloSr. Amaldo Candido da Silva, e auxiliada por Izerte da Cruz e Glaucia Karine
Martins, secretárias da Casa dos Conselhos, com a presença dos membros: Sra. Ana Borges Pereira
Rodrigues (rep. Centro Comunitário), Sra. Eliana Cristina Hase Gracisoso (rep. Depto. de Promoção Social)
Maria Eliana G. da Cruz e Sra. Valéria Pina de Carvalho( rep. Cons. Tutelar) e Sr. Nelson Alves Janeiro 
rep. Assoc. Luz e Caridade ). Teve inicio a reunião com a palavra o Senhor Presidente, que agradece a 
presença os membros presentes 
discussão e aprovação. Não havendo restrições foi aprovada por todos .Após coloca a pauta do dia : 1) - 

Oficios enviados e recebidos 2) -Assuntos Gerais. E passa a citar ofícios enviados: Of. n° 96-97-98 e 99/04,
para todas as Unidades Escolares e Orgãos , com anexo Edital 005 e 006/04 , em substituição dos anteriores, 
que regulamenta o Processo de Eletivo dos Conselheiros Tutelares no total de 102 ( cento e dois) convites e 
seus anexos, esclarecendo o motivo da nulidade através de Ação Pública movida pelo Ministério Público e 
acatada pelo Juiz. Esclarece também que segundo argumentou em Reunião pessoal com a Sra. Promotora
Vanessa Ibarreche, que o Processo Eleitoral deve ser constato em Lei Municipal. Após certificar na minuta 

da alteração de Lei deverá ser acrescentadas algumas diretrizes que ainda faltou estar na minuta em 
aprovação. nclusive houve 2 ( Segunda ) Reunião da Comissão Eleitoral, na data de 14/09/2004,
elaborado Ata , estando com 40( quarenta) inscritos;Of. n° 101/04-às Rádios Locais- Musical-FM- Nova 
Ativa e Maresia-FM, solicitando a possibilidade de nova divulgação das Inscrigões do Cons. Tutelar Of. n 
102/04- a todas Unidades Escolares Estaduais e membros da Comissão Provisória, com anexo Parecer n' 
015/04,
Violência Sexual, enviando o processo já executado ; Of. n° 103/04 ao Executivo com anexo Planilha de 

presença dos Conselheiros Tutelares , 
referente ao mês de Setembro /2004; Oficios recebidos - Of. n° 

121/04 

Em seguida passa a fazer a leitura da ata anterior Após coloca em 

Inclusive sugerido que este assunto de prosseguimento na Comissão Municipal de Enfrentamento a 

CMDCASantos Convite para a audiência Pública , à realizar-se na data de 20/09; Recebido
Informe da Comissão Brasileira de Negócios do Congresso de Marketing Intemacional , sendo que enviado 
Juntos ás Entidades Sociais do Municipio , anexo no oficion° 98/04 , para apreciação e providências que 
achar necessário; Recebido Oficio n° 490/04 do Conselho Tutelar, com anexo estatistica do trimestre de 
Abril à Junho/2004 ; Oficio n° 497/04 do Cons. Tutelar e Oficio n° 358/04 DDM - informando da realização 

da visita de constatação de Denuncia , no endereço da Rua São Silvestre, e nada constatado , já haviam 

desocupado a casa; Recebido Oficio 059/04 da Fundaç�o Abrinq - informando da Campanha Prefeito

Amigo /2004; Recebido Oficio n° 05/04 Colégio França /PG -Convite para ministrar uma Palestra no Dia da 

Juventude. Esclarece que esteve presente e fez algumas citações do ECA; Recebido Oficio 108/04 EE. 

Aracy da Silva Freitas , 
comunicando a quantidade de alunos funconarios e Professores, para anexar no 

Processo da Comissão de Enfrentamento a Violência Sentinela, e esclarece que este assunto dará 

continuidade junto a Comissão Municipal do Sentinela e cita que foi enviado cópia do Parecer n° 015/04, a 

todos os presentes para conhecimento e algumas providências no que cabe. E anda coloca que , recebeu 
denuncia da Unidade Escolar de Agenor de Campos , sendo que esteve no local e foi lhe passado um fato de 

uma criança que cabe o atendimento ao Programa Sentinela. Neste momento toma a palavra a Sra. Valéria

para colocar que a criança já esta sendo atendida pelo Programa, pols sugere que deve averiguar como vem 

sendo executado o atendimento deste Programa. Porém, houve uma reclamaçao da genitora, citando que a 

Tilha necessita de uma psicóloga e que por diversas vezes solicitou este atendiniento , 6 segundo ela mesma, a 

filha vem sendo atendida pela técnica do Programa Assist. Social Sra. Danielemas foi informada que o 

atendimento émultidisciplinar. Esclarecendo que após isso, 1O1 questionado Junto a Coordenadora do 
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Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 

Avenida Marina, 74 Centro Tel.:(13) 3507-1074 CEP 11730-099- Mongazua-so 

Programa Sra Maria Ap. Teixeira Regs atraves do Conseho Teiar,que em respos2 escarecau e aa 
Teanica responde pelo seu atendimernto nickal, não podendo ser trarsferido para oatras técnicas do Proaa 
Em seguida com a palavra o Sr. Amaldo que, coloca que serà revsto Jurto a dersona do Depros, omO 
sendo realizado estes atendimertos Cta anda outro fato de violenca que degos ao seu contecimeto.
unidade Escolar Aracy de adolescentes mas velhos ameaçando um mas novo, que esa si 
acompanhamento no Conselho Tutelar. Pede a palavra o Sr. Nelson que sugere Campantas de orientacão as 
adolescentes, pois está havendo mutos casos de ggavdez precoce ncusrve cta e un caso de adolescene 
1l anos de idade grávida de um adolescente de 17 anos. Com a palavra o Sr Amaldo, que cta qae necesata
de fazer a denuncia formal deste caso e anda esclarece que a esta ocorrendo os tramtes para Camparit2 cantra Gravidez Precooe, Drogas, Violánca ec. Foi ctado tamben pela Sra Eiana, qpe fi to 
atendimento de outro caso de adolescente com gravidez precooe, que se auto meicou chegndo abora
estando internada em estado grave. Coloca também que o adoescante qpe residia no Estado de Mato 
Grosso, que foi solictado recambio, já se encontra residindo conm a faniia em Mongaguá. Prossege com a 
palavra a Sra. Valénia, que esclarece a situação dos indigenas mirim, que encontra as nuas £ qe por 
diversas wezes já solicitou providéncias junto a FUNAI,e não obteve resposta.Compienenta o Sr Amaido 
que devera ser oficializado o órgão, citando a falta de colaboração por parte do responsável pela ára 
ndigena. Pede a palavra a Sra. Izerte , que solicita providéncias quanto as crianças que permanecam ns 
portas dos supermercados pedindo dinheiro. Esclarece a Sra. Valéra que é necessário advertir a raa dos 
supermercados, só assim obteve bons resultados. Não havendo outros assuntos, e ninguén mais fezo sos da 
palavra deu por encerada a reunião e manda lavTar a ata que após ida vai assinada pelos membros
presentes. Nada mais. 
Assinaturas 

AKNALDO CANDIDO DA SILVA 

ANA BORGES PEREIRA RODRKGUES

MARIA ELANA GONÇALVES DA CRUZ Eg 
VALÉRIA PNA DE CARVALHO

ELLANA CRISTINA H GRACKSO

NELSON ALVES JANEIRO

VZEKTE DA CRIJZ

ku GHAICIA KAKINE MAKTINS
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