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

ATA DA SECTUAGÉSIMA (70" REUNI ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIACAE DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ -CMDCA

Ao teroeiro(03) dia do mês de outubro de dois mile cinco (2005), às 9:45(nove horas e quarenta e cinco minutos) nesta cidade na se provisória cedida, sito à Av. Marina, 65 - Itapoan Centro- Mongaguá/SP. Realizou-se a 70 (sectuagésima ) Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá CMDCA Presidida por Arnaldo Candido da Silva. auxiliada por Izerte da Cruz (Casa dos Conselho), tendo a presença dos membros: Sra. Iracema Ribeiro Rodrigues(Depros) Sr. SergoEloy M Varanda e Sra. Edna Pulido Varanda( Assaoc. Benef. Grupo Esperança-ABGE., , Sra. Rose Neide M. de Mendonça (CRE2).Raimundo Augusto da Silva(Assoc. Nova Esperança), Sra. Ana Paula de Souza( Imandade Umbandista Caboclo 7 Montanhas, Sra Rita Carmina Gonçalves( CAMP), Sr. Ailton de Abreu ( Clinica de Rec. Agape Shalon), Sra. Adevania Aparecidas Menezes (Depto. da Saúde, Sr. Otávio Marcius Goulardins (Depto. Jurídico), Convidados: Sr.José Manuel da Silva( Assoc. Com. Radio Aratú), Sra Aa 
Borges Rodrigues. Teve início a reunião com a palavra o Senhor Presidente, que justifica a ausência da 1' Secretária-Sra. Elvn 
motivos de compromissos assumidos e cita a necessidade de eleger uma segunda(2") secretária, em virtude da primeira secretária( Mara Eliana) e a Segunda(2") Secretária( Sra.Elvira) assumiu a vaga como 1 Secretária, ficando vago o cargo de 2" Secretária Solicitando dos 

presentes manifestação em assumir a vaga. Foi sugerido e aceita pela Sra. Rose Neide M Mendonça, assumir esta vaga obtendo
concordäncia dos presentes. Dando prosseguimento a reuniãoo Sr. Amaldo justifica que não será lida a ata anterior. Em seguida, infomaque foi procurado por alguns Conselheiros, que solicitaram 

presentes sugestão da mudança. Após discussão foi consenso da maioria que a melhor opção é permanecer O calendário. Dando 

prosseguimento aos trabalhos, justifica a leitura da ata anterior, solic+tando providencias quanto a sua elaboração. Em seguda, prossegue citando os Officios enviados e recebidos: dentre eles o oficio que foi enviado ao Conselho Tutelar, informando que o Orgão possui cadeira nata, não sendo necessário constar em Portaria. Portanto, havendo uma cadeira vaga. Diante da solicitação do membro
representante do Departamento de Cultura( Sr. Ricardo Pettine), em plenária anterior que solicitando sua transferència do CMAS. para 
este Conselho, indicando a Sra. Creuza Aparecida Avelar, como titular na cadeira do CMAS., foi e solicitado do Executivo alteração da 

Portaria das alterações, passando a vigorar a 557/2005, que solicita entrega aos presentes, e também um exemplar do Estatuto da 
Criança e do Adolescente(ECA). Cita também que conforme assuntos citados em ata anterior, a Conselheira Tutelar-Vera Seckler, não 
apresentou atestado médico original de seu afastamento de 08/09 a 08/12. Portanto, sugere Notificar a mesma para esta providencia 
Neste momento, foi sugerido pela Dra. Iracema e Sergio Eloy, relatório do médico que afastou. Passa a citar a pauta do dia: 1,0fcios e 

mudança de horários das reuniões, para serem à noite. Solicita ainda dos 

documentos envados e recebidos; 2)-Reuniöes realizadas das Comissöes; 3- Assuntos Gerais Prossegue por citando oficios 
documentos enviados e recebidos, alguns fazendo a leitura na íntegra. Informa também o recebimento da estatistica de atendimendo do 
OrgãoConselho Tutelar: 1° semestre/2005. para apreciação dos Conselheiros. Neste momento informa a Sra Rose Neide da in 

de conhecer númerosde atendimentos, facilitando subsidiar a elaboraç�ão do Plano de Trabalho e Projetos Sociais Neste momento, cita 
o Sr. Sergio que a sua Entidade tem atendimentos de psicólogo voluntário, se é necessário também especificar na estatistica Sendo
onientado para constar o trabalho pertinente. Em seguida, com a palavra o Sr. Amaldo, que informa que a realização do Curso de 
Capacitação para Formação do plano Municipal de Assistência Social, nas datas de 24 e 25/10/05, caso houver interesse dos presentes 
Cla também a possibilidade do CEPAM, disponibilizar um Técnico para palestra aos Conselbciros de oricntações sofre funões de 

Conselheiros, em especial das Câmaras Temáticas. Passa a citar as realizações das Comissões Temáticas Inclusive sugere que a 
Comissão de Planejamento deve reunir-se para discussão do artigo 2° da Lei 2086/0S-Abrigo Provisório, conforme solicitado pela 
Promotoria, e elaborar Resolução Normativa, pois diante da Lei não estar de acordo oom a Legislação Federal(ECA) Neste momento,
foi sugerido a data de 07/10, às 14:00 horas na Sala dos Conselhos. Não havendo outros assuntos, foi solicitado dos presentes para uso da 
palavra para suas colocações ou esclarecimentos. Naão havendo ninguém mais que fez uso da palavra, deu por encerrada a reunião e 

manda lavrar a ata, que após lida vai assinada e aprovada pelos presentes, conforme lhista de presença que faz parte integrante. Nada 

Mais. 
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