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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 SEXAGESIMA TERCEIRA (63")REUNIÃOORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICPAL

DOS DIREITOSDA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ-CMDCA,

Aos tres (3) dias do mes de novcmbro de dois mil e quatro (2004), nesta cidade na sede provisiria cedida sito à Av. 

Marina, 74/63 Iuapoan Cenro - Mongaguá/SP. Rcalizou-se a 63 ( exayésima terceira) Reunião Ordáinária d 

Consclho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá-CMDCA Presidida peo Sr. Amaldo

Candido da Silva, e auxiliada por Izcrte da Cruz Glaucia Karine Martins, secretárias da Casa dos Conselhos com a 

prescnça dos membros: Sra. Ana Borges Pereira Rodrigues (rep. Centro Comunitário), Sra Lacia Heclena D'Avia

Prócida( rep. Depto. de Promoção Social ), Sra. Maria Eliana G. da Cruz Cons Tutelar)) Sra Valéria Pina de 

Carvalho( rep. Assoc. Bcnef. Nova Esperança), Sra. Creuza Aparecida Avclar(Depto. da Cultura), Sra Monica Mazolh 

(Camp) e comvidados especiais: Rose Mendonçalpsicóloga), Sra. Eliana Maria Cunha OfiveiraProfessora-EE.Arg 

Sra. Elza Maria B. Santiago(Sama), Sra. Nancy Rodrigues( Seicho-no-ie) e Sr. Paulo Fenner. Teve inicio a reuni~o com 

a palavra o Senhor Presidente, que agradece a presença de todos os presentes e solicita dos convidados

aprescntações . 
Em seguida, solicita a leitura da ata anterior. Após, coloca em discussão e aproaço. N�o havendo

restrições foi aprovada por todoss os membros presentes. E coloca a pauta do dia: 1)- Oficios eviados e recebidos 2 

Apresentação e Aprovação do Projeto "O OUTRO LADO DA MOEDA" da Unidade Escolar-EE. Prof Aracy. 3 

Assuntos Gerais. E passa a citar oficios enviados: Offcio-104/04, ao Cartório Eleitoral, solicitando a possibiidade de 

cmpréstimo de 01 ( uma ) cabine e 01 (uma ) urna, para a realização da eleição do Conselho Tutclar; Sendo qe ja 

utilizadose solicita a devoBução com agradecimentos; Oficio n 105/04- à Comissão Sentinela , eaviandoProcessoda 

Comissão Provisória de Violéncia, com algumas ações já tomadas para dar prosseguimento, através desa Comissäo do 

Sentinela ; Oficio n° 106/04 ao DEPROS , 
solicitando esclarecimentos quanto ao assunto questionado em reuniãoD

anterior do atendimento do Programa Sentinela; Ofício n° 107/04 ao Ministério Püblico, Executivo e Fórum com anexo

o Edital nC08/04, constando os candidatos inscritos aptos a concorreram ao Pleito Eleitoral do Conselho Tutclar 

Esclarece que nesta data já tendo o resultado do Pleito, devendo ser elaborado Edital dos resultados e cncaminhar aos 

mesmos; Oficio n° 108/04 -aos membros da Comissão Eleitoral, 
encaminhando Planilha de mesánios: Aproveita para 

Citar também, que foi publícado na Imprensa Local ( Jornal a Voz de Mongagá), a chamada destc Pleito. Inclusive 

houve 10Mcento e nove) votantes, isto significa que compareceram
100%cem por cento) das Organizaçðes 

covidadas 

Neste mesmo dia, foram entregues os comvites para a posse a ser realizada na data de 09. 11.2004, formalizando atras

da enirega de Portaria que será elaborada pelo Executivo. E, aproveita a oportunidade para reforçar o coavite aos 

membros e convidados para esta cerimônia. Cita também, que houve 03(trës) 
recondução 03 titularese0l suplente ) os 

Ocmais candidatos, se elegeram para o primeiro mandato.
Oficio-0109/04 ao 

Executrvo com anexo Planilha kpresença

dos Conselheiros
Tutclares -més outubro04; Oficio

Recebidos: de n 51004-do 
C.Tutclar 

Informando as 

Drovidenciasjá tomadas, quanto aos indígenas mirins, confome questionado em reunião antenor.
Recebido Oficie a 

S3504- C.T - estatística do 3° Trimestre de 2004,para apreciação. 
590/04, da Prefcitura de S. Vicente,coavidando 

para o evento da 1 Jornada da Inf. de São Vicente. Sendo que 
foram

distribuidos junto as Entidades e Orgãos deste

Municipi0, não sabendo informar se houve representantes no evento. 
Recebido Aviso 

MDSCGFNS a° 169/04 (Fundo

Nacional de Assist. Social) -
referente a 

transferência do recurso
destinado ao Programa PAIF - més de Outubro/ 04 

Kecebido Fx-Oficio 041/04 da DRADS,
informandool 

Encontro dos Programa Agenie 
Jovem. nchusive estiveram 

Csenles 0s Agentes Jovens do Município, 
com a 

finalidade de chamar a alcnçao da midia, em vrude da manuicnção 

OBrama
não ter entrado no Plano de Governo, pois este, é um Programa que vem 

lendo resultados positivos para os 

ovens e esta realização fora de grande proveito em vários
sentidos: dcmonsiração 

do aprendizado, 
sociabilização das 

Reccbido também

roca de experiências. 
E ainda será 

confeccionado 
documento gcral das propostas e discussões 

Outro documento 
ança de endereço de sua sede 

ção dos presenies. Em seguida, solicitaa 
utro Lado da Moeda

contra a Violëncia, junto aos 

Sra Eliana,que passaa citar na integra o Projeta 

der 33 alunos, com duração 02( dois) meses em 

Söcio Pedagógico. Esclarecendo que é um projeto Pilo0, ano vindouro será feita avaliação com a possiblidade 

ianies, ONG, CMDCA e Prefcitura Municipal c ctc) 

informações 
apresentadas para con. 
informe Abring n40, esta 
recebido, éo comunid
no Municipio de Santos, 
palavra a Professora da EP 
Inclusive esclarece quea prop 

onhecimento 
do Governo Federal através de nossa

Regional- Drads/Santos

stando à disposição no arquivo para 
suas 

consultas, 
caso 

houver 
interessadob 

unicadoda Instituiçáão
-CIEE( inscrita neste 

Conselho), 
informando mudan 

e outros 
documentos que 

também
dcixa à disposiçdo 

EE.Aracy-Sra. 
Eliana, para 

suas 
colocaçðes

apresenaçdo
do Projeto O Out 

a 
proposta

veio de encontro as 
sugestöes 

da 
Comissdo 

Provisória 

aniesdas Unidades Escolares. Em seguida, com a palavraa 
aler 

virtude de ser término do ano 
letivo.

Esclarece ainda, que para o an 

de dar prosseguimento. ntando com parceriasdiversas(
Comercianies,

ONG, 
CMDCA 
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Ao final, esclarece que todos os funcionários desta Unidade, tem o comprometimento de avaliação. E pascaconvite ao Sr. Arnaldo. para que na data de 11/11/2004, às 10:00 h, nos auxilie pela apresentação de esclarequanto aos Direitos e Deveres estabelccidos no ECA. Pede a palavra a Sra. Lucia Helena
, que parabeniza o P iniciativa da Professora, e sugere ainda que os Agentes Jovens poderiam estar auxiliando neste Projeto, passandestes alunos suas experiências. Aproveitando para sugerir junto a esta Unidade, buscar infoormações dos seus quais são os cursos de seus interesses. E assim, ver possibilidade desta implantação. Em seguida coma ralan

Arnaldo que coloca em discussão e aprovação o referido Projeto. Não havendo, restrições foi aprovados por todosmomento, pede a palavra a Sra. Elza, que cita algumas sugestões da sua comunidade, através dos adolescentes da e Seabra, de cursos de eletricidade e marcenaria. Prossegue com a palavra o Sr. Arnaldo, por citar que a reunianComissão do Sentinela, foi sugerido pela segurança (Policia Militar), uma ação de "Força Tarefa nos Comércios. Dar combate a Violência e uso do álcool, com a participação de várias representações, como: Policia Militar, Guard Municipal, CMDCA., Conselho Tutelar, Ministério Público, Dep. Promoç�ão Social e Dep. de Fiscalização do ComerDiante desta organização sugere que a reunião Ordinária do Sentinela-{a ser realizada na data de 16/11/04), passeparte da tarde às 15:00 horas, facilitando a presença de membros e convidados. Neste momento, pede a palavaConselheira Tutelar Sra. Valéria, que cita não achar viável no primeiro momento, convidar o Dep. do Comercio, ps pode atrapalhar o trabalho. Esclarecendo, que houve uma época uma ação como esta. Porem, alguns comerciantes estavam preparados, pois haviam sido avisados. Diante desta questão, sugere fazer o convite a este Departameno Municipal, na mesma data da realização; para não ocorrer avisos antecipados. Após discussão todos concordaram coma referida sugestão. Mas, este assunto dará prosseguimento na Reunião da Comissão do Sentinela. Sendo que os presentes concordaram e ainda. Prossegue a sra. Valéria por citar que até o monmento não foram tomadas as providéncias. quanto aos consertos no telhado da sede do Conselho Tutelar e nem mesmo os materiais de escritório, conforme solicitaç�o através de oficio n552/04. Esclarece o Sr. Arnaldo que, providenciará a reiteração do offcio, junto ao Executivo. para providências urgentes.Não havendo outros assuntos, e ninguém mais fez o uso da palavra , deu por encerrada a reuniãoe
manda lavrar a ata que após lida vai assinada pelos membros presentes. Nada mais.Mongaguá , 

03 de Novembro2004. 

.Nese 

Assinaturas: 

ARNALDO CANDIDO DA SILVA 

LUCIA HELENA DÁVILA PRÓCIDA 

ANA BORGES PEREIRA RODRIGUES 

MARIA ELIANA GONÇALVES DA CRUZ 

VALÉRIA PINA DE CARVALHO

CREUZA APARECIDA AVELAR 

MÔNICA MANZOLLI

IZERTE DA CRUZ 

uontu 
GLAUCIA KARINE MARTINS 

convidados especiais: 
Sra. Rose Mendonça(psicóloga), Sra. Eliana Maria Cunha Oliveira(Professora-EE.Aracy), Sra Santiago(Sama), Sra. Nancy Rodrigues( Seicho-no-ie) e Sr. Paulo Fenner. 
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