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

ATA DA QUINOUAGESIMA SEGUNDA (521 REUNIÃO QRDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANCAEDO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ-CMDCA. 
Aos terceiro (3°) dia do mês de Novembro de dois mil e três (2003), nesta cidade na sede provisória cedida, sito à Av. Marina, ,74/63 Itapoan Centro Mongaguá/SP.. Realizou-se a 52a (qüinquagésima segunda) Reunião Ordinária do 
ConselhoMunicipal dos Direitos da Crança e do Adolescente de Mongaguá CMDCÃ. Presidida pelo Sr. Arnaldo Candido da 
Siva e Seretariado por mim Izerte da Cruz, com a presença dos membros: Sr. Carlos AlbertoPassuelli ( Depto. Saúde), Dr. 

Otávio Marcius Goulardins (Depto. Juridico), Sr. Edgard Prócida Junior Depto. Contabilidade), Srs. Ailton de Abreu
(Conselho Tutelar), Sr. Miton JerõnimoBelli( Camp), Nelson Alves Janeiro ( Associação Benef. Luze Caridade),Sr. Keber 
Barbosa Vassalo ( Depto. Segurança), e convidados Sr. Sebastão Isaias Mendes e Sra. Cecilia Nunes de Araújo ( Casa 
Avorada Sublime ), Sr. Cristiano Heiter (Funai), Sr. Amado Daniel de Souza ( Pastoral da Criança) e Glaucia Karine Martins
(Secretária). Teve inicio a reunião com a palavra o Sr. Presidente que justificou a ausência da Sra. Lucia Helena DAvila
Prócida, devido a outros compromissos. Em seguida solicita a leitura da ata anterior. Após a leitura pôs em discussão, não 
havendo restrições foi aprovada por todos os presentes. Prossegue a reunião com a pauta do dia: 10) Oficios enviados e 
recebidos; 20) Campanha do RG; 3°) outros assuntos. Prossegue o Sr. Amaldo por citar ofícios enviados: de no125/03-
à CIEE -solicitando envio de publicações; oficio no 128/03-ao cCM-solicitando nova indicacão de membrothular para 
representar a vaga do membro exonerado por faltas. Em resposta recebido ofíicio me 10/03indicandoa Sra. Ana BorgesP 
Rodrigues/Dalhva �ristina,jinclusive justifica sua ausência devido à problemas de saúde: oficio no 130/03atodos os 
presentes no FORUM DE DEBATES/Adolescente em conflito com a Lei, em anexo cópia do Parecer n° 005/03-com assuntos

discutidose sugestões; oficio n° 131/03 ao Executivo anexo Planilha de presença dos Conselheiros Tutelares; enviado
onicio de n° 132/03 ao Executivo solicitando a compra de um gravador de bolso, para auxiliar nas reuniQes; oficios 

recebidos de n° 556/03 do Ministério Público, solicitando informações da regularização no que tange a documentação 
esclarece o Sr. Arnaldo que segundo o Executivo será construido uma sede para o 

administrativa do Abrigo Provisório 

Abrigo, em resposta do nosso ofício enviado de n° 126/03, informando que a referida solicitação foi encaminhado ao 

Executivo nosso oficio n° 082/03; recebido oficio n° 582/03-do Ministério Público , agradecendo o convite para FORUM

DE DEBATES; oficio n° 034/03, Dir. de Esportes- convite para a cerimônia de encerramento do 120 jogos Escolares; offcio

no 198/03 da Camara Municipal /Dep. Telma de Souza para audiência Pública das discussões das propostas de orçamento

da União/2004; recebido oficio n° 559/03 do Conselho Tutelar, solicitando a Intervenção de verba para Conselheiro 

ALLTON DE ABREU, representar na II Conferência Nacional dos Conselheiros Tutelares, inclusive em resposta,enviado nasso

Oncio de n° 133/03 ao Executivo com os anexos; recebido convite da Prefeitura Municipal de Praia Grande, para solenidade 

Oe abertura da 93 Semana da educação; recebido convite da Febem- para solenidade de Inauguraç�o da Biblioteca

Espaço do Saber" fez presente o Sr. Arnaldo; recebido atualização do Cadastro Abrinq/Formulärios, inclusive respondido ee 

neste 

enviado nosso oficio n° 127/03; recebido Manual de Inscrição Abrinq, e apresenta para os interessados

momento Solicita cópia do referido manual do Prêmio Abrinq a Entidade APAE. ProSsegue a Reuniäo com a palavra o Sr. 

Presidente, que coloca para apreciação o Comprovante de Prévia Inscrição junto a este Conselho, pois devido a demora que 

esa tendo da equipe da comissão de fiscalização realizar os trabalhos, assim foi sugerido a emissão do referido, até que a 

Comissão emita o laudo final. Em seguida coloca o Sr. Nelson Aves Janeiro da necessidade do documento citado, pois estaa

om sua documentação regularizada faltando apenas o Certificado. Com a palavra o Sr. Arnald0, que solicita a emissão do 

Ocumento à Entidade APAE e outras que vierem solicitar. Em seguida coloca que vem sendo realizada a Campanha do RG 

ecolas Estaduais, inclusive pretende estender esta campanha no ano seguinte de 2004, mas segundo foi informado pela 

rd. varlete /DELPOL da impossibilidade dar prosseguimento. Neste momento esclarece a Sra. variete que, provavelmente

rdinicio a emissão dos documentos sem os digitos em Janeiro de 2004. Em seguida, se apresenta o Sr. Cristiano Heiter 

runal), que veio a convite do CMAS para a Reunião, porém pretende tambem fazeralgumas colocagoes nesta, assim

pOSSIbilidade de incluir os índios na Campanha citada. E outros problemas com0, a00iescentes indigenas infratores 

emas sociais e de saúde. Neste momento cita o Sr. Amado Daniel, um caso ocorrido com uma criança em estado de 

O ca0 e aproveita a oportunidade para também fazer alguns esclarecimentos quanto a Pastoral da Criança, citando um A 

d do ocorrido com um paciente indigena portando TB. Prossegue o Sr. Cristlano da necessIdade do indigena possuir

entacao, havendo um impasse entre Cartórios, Justiça e Delegacia, necessitando de duxo como Conselho de direitos

questao. Em seguida com a palavra o Sr. Presidente que, esclarece a posSsibilildade e providenciar um encontro 
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entre 0s orgãos emitentes de diversas documentações. Sugere neste momento o Sr. Amado Daniel, para que este Con 

ronvide aloumas representações para a data de 18/11/2003 aproveitando trabalhos já agendados da Pastoral. Questiona 

Aiton que é de seu conhecimento alguns auxillos a população indigena que vivem fora da aldeia. EsclareceoSr. Crich 

que existe grupos fora da aldeia e são auxillados. Porem desConhece beneficios sociais para os indigenas residentee 

aldeies. Coloca também alguns conflitos de etinias existentes. Prossegue o Sr. Presidente por citar se mais alguém gostaria

farer o uso da palavra. Pede a palavra o Sr. Ailton por colocar da precariedade do veiculo usado no Conselho Tutelar e 

Questão que também coloca, é referente a falta de instituições de tratamento ao usuário criança, pois esta tendo

diiculdade de atender um caso que necessita de tratamento em clinica especializada. Neste momento coloca o Sr. Amado 

Daniel que verá a possibilidade junto a Pastoral de auxiliar neste caso citado. Prossegue o Sr. Ailton por também colora 

questão do pagamento estar saindo em atraso. ESclarece o Sr. Arnaldo que, esta questão já foi resolvida com 
or 

Departamento responsável. N�o tendo outros assuntos e ninguém mais fez o uso da palavra, o Sr. Presidente deu 

encerrada a Reunião e manda Lavrar a Ata que após lida vai assinada por todos os presentes. Nada mais. Mongaguá, 03 de 
Novembro de 2003. 

Assinaturas 

ARNALDO CANDIDO DA SILVA 

OTÁVIO MARCIUS GOULARDINS 

EDGARD PRÓCIDA JUNIOR

AILTON DE ABREU 

MILTON JERONIMO BELu 

NELSON ALVES JANEIRO

CARLOS ALBERTO PASSUELLI 

KLEBER BARBOSA VASSALO

1ZERTE DA CRUZ 

JuokiyGLAUCIA KARINE MARTINS 

Covidados Especiais. 

CECÍLLA NUNES DE ARAÚJO e 
SEBASTIAO ISAIS MENDES
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-Funai 
- Pastoral da Criança de Santos
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