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Ata da Sétima Assembléia Geral Ordinária da gestão de 2010/2012
Data: 15/04/2011 – Início: 9:20 hrs. 
Local: Casa de Participação Comunitária – Seção de Apoio aos Conselhos - Avenida Rei Alberto I, nº  
117, Ponta da Praia, Santos.
1 – PARTICIPANTES:
Verificação da presença dos Conselheiros e Convidados através da leitura da lista  de presença, 
anexa. Justificativas de ausências apresentadas: Rosa Gil  Marsal (CMAS);  Angelina Maia Ribeiro 
(GPM) e Ana Lucia de Rezende Santana (SECULT).
2 – ORDEM DO DIA:
2.1 – Aprovação da ata da Assembléia Geral Ordinária anterior;
2.2 – Apresentação do Expediente da Executiva do Conselho;
2.3 – Eleição do 2° Secretário;
2.4 – Relatório sobre visita à comunidade terapêutica em conjunto com o CMAS;
2.5 – Status das Câmaras Setoriais e Ação Permanente/Conexão Cidadã;
2.6 – Relatório sobre a organização da 10ª Semana Municipal sobre Drogas;
2.7 – Programação para o “Dia Mundial sem Tabaco - 31 de maio”;
2.8 – Breve capacitação sobre Narguilé e Chá de Santo Daime;
2.9 – Apresentação do Grupo “Amor Exigente” e
2.10 – Assuntos Gerais.
O Sr. Vice-Presidente Evandro Tavares de Almeida, diante da impossibilidade de comparecimento do 
Presidente Eustázio Alves Pereira Filho, por motivo de viagem, assumiu a presidência e iniciou a 
reunião, cumprimentando e agradecendo o comparecimento de todos os presentes e solicitando que 
todos  assinem a lista  de presença.  Item 2.1 –  Concedido  15 minutos  para  a  leitura  e  aberta  a 
oportunidade  para  a  realização  de  correções  e  adendos  na  Ata  anterior,  não  houve  nenhuma 
manifestação. DECIDIDO E APROVADO: A ata anterior está aprovada. Item 2.2 – Foi passada a 
palavra ao Primeiro Secretário, Sr. Anderson Ribeiro Agostinho que apresentou o seguinte expediente 
da  Diretoria  Executiva:  1)  Envio  do  ofício  no 12/2011,  que  se  encontra  arquivado  na  Casa  de 
Participação  Comunitária,  citando  seu  conteúdo.  2)  Reuniões  nos  dias  25/03/11,  na  Secretaria  
Municipal  de  Educação,  com  a  Diretoria  Executiva  para  tratar  de  assuntos  gerais  e  dias  01  e 
12/04/11,  na Secretaria  Municipal  de Educação,  com a Diretoria  Executiva e representantes das 
Faculdades  da  região,  para  tratar  da  “X  Semana  Municipal  sobre  Drogas”.  Por  necessidade  da 
Conselheira Roserene dos Santos Teles, ausentar-se durante a Assembléia, foi antecipada a sua 
fala,  referente  ao  item 2.7 –  A Conselheira  Roserene  se apresenta como técnica da Secretaria 
Municipal de Saúde, trabalhando na prevenção ao uso de drogas, informando que o dia 31 de maio 
será celebrado o “Dia Mundial sem Tabaco” e que neste ano deseja fazer uma mobilização maior que 
as anteriormente realizadas,  envolvendo as secretarias do município e portanto solicitou que seu 
departamento envie ofícios as mesmas para que apresentem uma ação alusiva a este dia, ressaltou  
que em virtude do assunto desejava principalmente o envolvimento das Secretarias de Educação,  
Esporte  e  Meio  Ambiente.  A Colaboradora Luci  Freitas  pediu  a  palavra  para expor  que é muito 
importante  também  convite  à  Secretaria  de  Assistência  Social  para  trabalhar  esta  questão 
especificamente com a população em situação de rua. A Conselheira Roserene concorda e afirma 
que a participação de todos é muito importante, que ela estará realizando através da Secretaria de 
Saúde, uma atividade educativa na Praça Mauá, com medição do monóxido de carbono, orientação, 
distribuição de materiais educativos, etc, entretanto é uma atividade fixa e acredita que as outras 
secretarias poderiam estar apresentando atividades em locais diversos. Cita como exemplo a sua 
sugestão para que a Secretaria da Educação solicite aos professores que neste dia exponham em 
sala assuntos referentes ao tabagismo. Citou também os dados de uma pesquisa que ainda está em 
andamento, mas já constatou a seguinte estatística entre os jovens: 43% já tiveram contato com o 
tabaco e 57% não. O Sr.  Vice-Presidente esclarece que as políticas de combate ao tabaco são 
referências  para  as  outras  drogas  lícitas,  que  a  proibição  da  propaganda  foi  importante  para  a 
diminuição do consumo e portanto é necessário atenção para que esses índices de consumo não 
aumentem.  Muitos  conselheiros  solicitaram  material  para  distribuição,  entretanto  a  Conselheira 
Roserene informa que não tem condições de abastecer todos os setores, pois a área da saúde tem 
muitas unidades e ainda está esperando algum material do Estado. O Conselheiro Francisco Artur  
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Cabral  Gonçalves,  entregou um folheto  elaborado pela  Polícia  Federal,  referente  ao combate ao 
tabaco. Muitos conselheiros julgaram interessante e de fácil confecção e a Conselheira Orita Prata 
Real, indagou se o folheto não poderia ser entregue a ela, como modelo, para verificar junto à FATEC 
a disponibilidade de impressão deste material para entrega no dia 31, permanecendo o mesmo em 
sua posse diante da concordância de todos. O Conselheiro Wellington Paulo da Silva Araújo sugeriu 
envolver os jovens que participam do Conselho Municipal da Juventude na entrega desses folhetos, 
durante a atividade da Praça Mauá e também solicitou que ocorra um estreitamento na relação entre 
a Secretaria de Saúde e o CMJ. A Conselheira Tânia Mara Carneiro Freire pediu a palavra para expor  
que o COMAD sempre teve participação nas atividades do “Dia Mundial sem Tabaco”, que não pode 
ser atribuída a Secretaria de Saúde todas as responsabilidade sobre o evento, que sabe da situação  
dos conselheiros presentes, em sua maioria voluntários e com sobrecarga de trabalho, mas acredita 
que cada um pode dispor de uma ou duas horas para colaborar, citando como exemplo a instalação 
de tendas na Estação da Cidadania, por estar em uma localização central e no Porto de Santos que é 
um grande “fumódromo”. O Conselheiro Roldão Gomes Filho concordou que seria interessante a 
instalação de tendas nos três pontos de escala existente no porto, locais com maior fluxo de pessoas, 
principalmente no horário próximo ao meio-dia. A Conselheira Tânia, retomando a palavra informou 
que irá elaborar uma atividade com o Conselho Regional de Enfermagem de Santos e chamou a  
atenção paro o fato de que a Porto Seguro já colaborou com o COMAD em atividades anteriores e  
pode  ser  consultada  para  elaborar  faixas  e  outros  materiais.  A  Colaboradora  Luci  sugere  a 
elaboração de um texto base para ser divulgado na Agenda Cidadã e em outras ferramentas de 
mídia, sendo também enviado aos conselheiros. O Sr. Vice-Presidente ressalta que é importante o 
trabalho voltado ao tabagista, mas que tão importante quanto ou até mesmo mais importante é o  
trabalho voltado para a conscientização da criança, adolescente e jovem, por isso julga interessante o  
envolvimento do Conselho Municipal da Juventude. Também destaca que podemos entender como 
“tenda”, o local físico onde cada um de nós atua e ali realizarmos alguma atividade alusiva ao “Dia”, 
citando alguns órgãos que tem uma amplitude maior como a SEDUC, diante de todos os envolvido 
com o Ensino Fundamental, a Diretoria Estadual de Ensino diante de todos os envolvidos no Ensino  
Médio, o Porto de Santos diante do número de trabalhadores diretos e indiretos que têm contato com 
o local, as Universidades e outros. Diante da sugestão da Conselheira Tânia para que os presentes  
disponibilizem  algum  tempo  no  dia  31,  para  colaborar  de  alguma  forma,  apresentaram-se  as 
Conselheiras Orita  Prata  Real,  Vilma de  Freitas  Lopes,  Josefa Pereira  e  o  Conselheiro  Antônio 
Longobardi. O Sr. Vice-Presidente mais uma vez ressaltou a importância da colaboração de cada 
conselheiro, junto ao segmento que representam pois em determinados locais, mesmo que em um 
ambiente restrito a um segmento de pessoas, poderá ser alcançado um número maior que em uma 
praça ou outro ambiente público. Determinou que todas as informações referentes ao “Dia Mundial 
sem  Tabaco”,  devem  ser  enviadas  ao  email  do  COMAD,  para  análise  e  ciência  de  todos  os 
interessados, solicitando principalmente que aqueles que desejam planejar uma atividade em seu 
segmento, comuniquem-se para que haja a colaboração de mais conselheiros.  Item 2.3 – Aberta a 
oportunidade para  que os  conselheiros  se  candidatem ao cargo  de Segundo Secretário,  apenas 
Conselheira Tânia se apresentou para concorrer ao cargo. Colocado em votação, por unanimidade 
eleita  a  Conselheira  Tânia.  DECIDIDO  E  APROVADO:  Fica  eleita  a  Conselheira  Tânia  Mara 
Carneiro Freire para o cargo de Segunda Secretária do COMAD. Item 2.4 – Passada a palavra ao 
Conselheiro João Inocêncio Correia de Freitas, o mesmo realizou a leitura de seu relatório sobre a 
visita à CEAVI e entregou cópia do mesmo que fica fazendo parte da presente Ata em forma de 
anexo. Destacou que o local funciona mais como casa de acolhimento, abrigando três internos que 
vivem lá a onze, dez e quatro anos e acredita que por isso não há preocupação com as normas  
pertinentes; que é mantido por uma igreja evangélica; que cobra R$ 300,00 do interno com condições 
de pagar e que os representantes da CMAS não conversaram com os internos. O Sr. Vice-Presidente 
esclareceu que uma casa de recuperação conveniada à Prefeitura, deve estar cadastrada na ANVISA 
e no caso presente não existe essa necessidade. A Conselheira Tânia solicitou que seja feita uma 
capacitação com os responsáveis e os funcionários da casa. A Conselheira Josefa informou que já 
colaborou  com a  CEAVI;  que  a casa  ajudou na  construção  deste  Conselho;  que  ela  apesar  da 
definição ou nomenclatura sempre teve conduta de comunidade terapêutica com a recuperação de 
vários internos; que passaram por problemas econômicos e perderam a sua importância, pois durante 
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muito tempo foram referência na cidade junto com a “CACTOS” e ambas nunca contaram com o 
auxílio da Prefeitura Municipal de Santos. A Colaboradora Luci lembrou que em algum tempo esta 
casa tinha a parceria com a COSIPA e os recuperados saiam da casa com chance de empregar-se 
na empresa. Em resumo, muitos conselheiros manifestaram o conhecimento do importante trabalho já 
realizado pela CEAVI  e ficou claro  que hoje ela  passa por dificuldades econômicas e funcionais 
havendo a necessidade da colaboração do COMAD para que a casa volte novamente a apresentar as 
condições ideais  de funcionamento.  Item 2.5 – Referente ao status das Câmaras Setoriais  ficou 
determinado  que  a  Casa  de  Participação  Comunitária  enviará  email  à  todos  os  conselheiros 
solicitando que definam qual a Câmara Setorial desejam participar, a saber: Câmara de Relações 
Públicas (Coordenador Conselheiro Roldão Gomes Filho), Câmara de Planejamento e Coordenação 
de Programas e Projetos (Coordenador Conselheiro Francisco Artur Cabral Gonçalves) e Câmara de 
Legislação (Coordenadora Conselheira Tânia Mara Carneiro Freire). O Conselheiro João Inocêncio 
sugeriu  que  alguma  câmara  analise  a  questão  das  Emendas  de  Pauta  n°  8485/10  e  8491/10, 
apresentadas por ele e aprovadas na Audiência Pública Regional/Baixada Santista, para elaboração 
do orçamento estadual de São Paulo para o ano de 2011 e juntou resumo de informações destas 
emendas, anexado na presente Ata. A Conselheira Tânia lembrou que referente à Emenda de Pauta  
n° 8485/10, que trata da construção de centros de recuperação de dependentes químicos em várias 
“regiões  administrativas”,  incluindo  a  Zona  Noroeste  de  Santos,  este  Conselho,  em  virtude  de 
informações de falta de local apropriado para a instalação do SENAT II, enviou o Ofício n° 36/2010, 
datado de 27/12/10, ao Gabinete do Prefeito Municipal de Santos, apontando um local que atenderia  
às necessidades da instalação citada, entretanto até a presente data ninguém se dignou a enviar uma 
resposta,  portanto  solicita  a  reiteração  deste  ofício.  Para  completar  a  sua  fala  sobre  o  assunto,  
retomou a palavra o Conselheiro João Inocêncio informando que participou de uma audiência pública 
de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde e quando foi pautado o assunto “SENAT da 
Zona Noroeste”, ele contestou a informação apresentada naquele momento, dando conta de que o 
projeto  estaria  sendo  realizado.  Foi  respondido  pelo  Sr.  José  Roberto  (uma  das  pessoas  que 
conduzia a referida audiência), que o projeto existe e já está concluído, inclusive convidando nosso 
Conselheiro a comparecer em seu gabinete para maiores informações,  oportunidade em que lhe 
foram  entregues  cópias  de  plantas  e  outras  informações  referentes  ao  projeto  em  questão.  A 
Conselheira Tânia solicitou que estes documentos ficassem na posse deste Conselho, entretanto o 
Conselheiro  João  respondeu  que  naqueles  momentos  estava  representando  a  Pastoral  da 
Sobriedade  e  todos  os  documentos  e  informações  obtidas,  foram  entregues  à  Pastoral, 
comprometendo-se a verificar com Sr. José Roberto a disponibilidade de novas cópias para serem 
entregues ao COMAD. O Sr. Vice-Presidente ressaltou que o local poderia ser provisório, apenas 
visando atender as necessidades imediatas, enquanto os órgão públicos inertes à seis anos, seja 
pela burocracia ou pela falta de vontade, não instalam o SENAT da Zona Noroeste, aprovado pela 
reforma administrativa de 2005. Para apresentar o status da Ação Permanente/Conexão Cidadã foi 
passada  a  palavra  à  Conselheira  Vilma  que  se  apresentou  como  orientadora  educacional  e 
representante da SEDUC, informando que o projeto Conexão Cidadã iniciou-se no ano passado, pois 
foi verificado que já existiam trabalhos isolados em algumas escolas, visando o combate às drogas; o 
trabalho  do  PROERD  e  o  trabalho  deste  Conselho  com  ações  pontuais  diante  de  problemas 
específicos apresentados em determinadas escolas. Foi um pedido da Secretária de Educação que 
diante dos problemas apresentados na Escola Municipal Cidade de Santos, verificou a necessidade 
de fortalecer os trabalhos existentes e levá-los para toda a rede. Informou que no último dia oito, foi  
realizada uma reunião na Escola Leonardo Nunes e hoje às 15:00 horas será realizada reunião na 
Escola Cidade de Santos, convidando um interessado em representar o Conselho. Ficou determinado 
que estas primeiras reuniões têm o intuito de escutar as equipes técnicas das escolas e conhecer as 
necessidades e peculiaridades de cada uma e após esta etapa, em uma reunião a ser realizada em 
meados de maio, serão elaboradas as estratégias e planos de ação, com a parceria de diversos 
setores, focando trabalhos como a Terapia Comunitária; a Dança Circular; a participação dos pais e 
outros. Finalizou a apresentação destacando a importância do acompanhamento da assistência social 
para  alguns  pais  de  alunos.  Antes  ser  passado  ao  próximo  item  da  pauta,  pediu  a  palavra  a  
Conselheira Tânia,  pois precisa retirar-se antes do fim da Assembléia e gostaria de pautar outro  
assunto sobre o SENAT, só que agora referente ao já está instalado, onde pessoalmente verificou 

Avenida Rei Alberto I, nº 117 - Ponta da Praia - Santos - CEP 11030-381
Fone 3261-5508 / Fax: 3261-5129

comad@santos.sp.gov.br



CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE TABACO, 
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

     Criado pela Lei Municipal nº1767 de 11 de Junho de 1999, 
        Alterada pela Lei Municipal nº 1977 de 13 de Novembro de 2001,

     Alterada pela Lei Municipal nº 2060 de 29 de Outubro de 2002,
 Alterada pela Lei Municipal nº2704 de 19 de Julho de 2010. 

negativa de auxílio a um dependente encaminhado por ela, informando que este Conselho já solicitou 
as estatísticas de atendimentos realizados naquela unidade, sem receber qualquer tipo de resposta 
até a presente data, que em encontro com representantes do CMDCA foi confirmado que aquele 
Conselho também encaminhou solicitação parecida, igualmente sem resposta e em virtude destes 
fatos pede a imediata deliberação para a confecção de ofício deste Conselho, em conjunto com o 
CMDCA para solicitar a apresentação da programação/fluxograma/quadro de atendimento do único 
SENAT instalado na cidade. DECIDIDO E APROVADO: Fica determinada a confecção de ofício à 
Secretaria Municipal de Saúde, junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente,  indagando sobre  a  existência  de  estatísticas  e  programa de  atendimento  da 
unidade  SENAT  e  em  caso  positivo  solicitando  o  envio  destes  dados  aos  respectivos 
Conselhos.  O Conselheiro Wellington, que também precisa se ausentar aproveita a oportunidade 
para  informar  que  o  Conselho  Municipal  da  Juventude  está  no  momento  de  planejamento  da 
conferência municipal, a ser realizada no meio do ano, ainda sem data definida, pois é necessário 
aguardar a resolução normativa do Governo Federal para esta definição. Informa também que existe 
um grupo intersetorial que está se reunindo com representantes do poder público para elaborar uma 
proposta do Plano Municipal da Juventude que norteará as pré-conferências, convidando o COMAD a 
se fazer representar na reunião do próximo dia 20, às 9:30 horas, no DEARTI, no terceiro andar do 
prédio da Prefeitura junto ao Banco do Brasil, pois o referido plano foi dividido em “eixos” e existe  
uma carência  de propostas na área da prevenção,  fazendo parte  do eixo da saúde.  Item 2.6 – 
Passada a palavra ao Primeiro-Secretário o mesmo informou que a 10ª Semana Municipal sobre 
Drogas  que  geralmente  acontecia  na  última  semana  de  junho,  foi  antecipada  para  a  penúltima 
semana, dias 13 à 17 de junho, em virtude do feriado de Corpus Christi no dia 23 (quinta-feira) o do 
ponto  facultativo  no  dia  24  (sexta-feira)  que  evidentemente  esvaziariam  as  atividades.  Informou 
também que será realizada uma reunião no próximo dia 20, às 9:00, na Estação da Cidadania, antiga 
Estação Sorocabana, em frente ao Hipermercado Extra, na Av. Ana Costa, n° 340, para tratar da 
programação das palestras e apresentações a serem realizadas. Em virtude do item 2.7 ter sido 
antecipado  passou-se  ao  item  2.8 –  momento  em  que  foi  distribuído  material  elaborado  pelo 
Presidente  deste  Conselho,  intitulados  “Aonde  tem  fumaça...  pode  ter...  Narguilé”  e  “Droga 
Inofensiva? – Chá do Daime: alucinações e risco de patologias emocionais!”. Item 2.9 – Foi passada 
a palavra à Sra. Marli S. G. Parolari, representante do grupo “Amor Exigente – Santos Praia”, que  
iniciou sua fala cumprimentando a todos e agradecendo ao convite para participar desta Assembléia e 
apresentando as outras representantes do grupo ali  presentes: Voluntária Sra. Maria Elisabeth B. 
Baroni e a Coordenadora Sra. Beatrix Michel. Informou que as suas reuniões acontecem todas as 
quartas-feiras, às 20:00 horas, na Av. Francisco Glicério n° 626, na Igreja Luterana. Dando início à 
explanação sobre o Amor Exigente,  afirmou que é imprescindível  falar sobre o Padre Haroldo J.  
Rahm, um jesuíta norte-americano que veio ao Brasil em 1964, instalando-se em Campinas, recebeu 
a cidadania brasileira, criou o primeiro grupo “Amor Exigente” em 1984 e antes disso atuou através da  
“Associação  Promocional  Oração  e  Trabalho”.  Em  1994,  com  o  grande  crescimento  do  Amor-
Exigente  o  Padre  Haroldo  fundou  a  Federação  Brasileira  de  Amor-Exigente  –  FEBRAE,  que 
posteriormente  passou  a  chamar-se  Federação  de  Amor-Exigente  –  FEAE,  em  virtude  de  sua 
atuação internacional, com dois grupos na Argentina, um no Peru e nove no Uruguai.Relatou que um 
dos primeiros grupos foi  o  “Aparecida”,  aqui  em Santos,  onde começou seu contato  com Amor-
Exigente, declarando: “entrei pela dor e continuo pelo amor”. O Amor-Exigente está crescendo muito 
em outros países também e hoje  existem 536 grupos,  entretanto  o  grupo Santos-Praia  enfrenta 
dificuldades por não contar com uma sede própria e constantemente ver seu espaço reduzido, indo 
de encontro com o aumento da procura de ajuda por parte dos jovens. Destacou a importância termos 
a consciência de que o principal tratamento começa com o retorno do dependente ao seu lar, uma 
vez que o período passado junto à casa a qual iniciou sua recuperação, o afastou de todos os fatores  
que  contribuíram  para  a  sua  condição  e  é  no  retorno  ao  lar  que  devem  ser  apresentadas  as 
mudanças  de  comportamento  da  família.  Destacou  também  que  as  recaídas  fazem  parte  do 
tratamento e que cada vez que elas acontecem o dependente tem maior facilidade na sua próxima 
internação,  pois  já  adquiriu  valores  importantes  nas  internações  anteriores,  o  que  muda  o  seu 
comportamento na internação atual. Apresentou os seguintes livros: 1) O que é Amor-Exigente (Mara 
Silvia Carvalho de Menezes); 2) Amor-Exigente para Professores – Prevenção na Escola (Mara Silvia 
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Carvalho de Menezes); 3) Prevenção com Amor-Exigente – Antes que coisas ruins aconteçam. (Mara 
Silvia Carvalho de Menezes) e 4) Só por hoje – Amor-Exigente (Beatriz Silvia Ferreira). Distribuiu um 
impresso que fica fazendo parte da presente Ata. Relatou que o trabalho é feito com base em doze 
princípios fundamentais trabalhados um a cada mês, que são: 1) Raízes Culturais - Os problemas da  
família têm raízes na estruturação atual da sociedade; 2) Pais também são gente; 3) Os recursos são 
limitados; 4) Pais e filhos não são iguais; 5) Culpa – A culpa torna as pessoas indefesas e sem ação;  
6) Comportamento - O comportamento dos filhos afeta os pais; O comportamento dos pais afeta os 
filhos; 7) Tomada de Atitude - Tomar atitude precipita crise; 8) Crise - Da crise bem administrada, 
surge a possibilidade de mudança positiva; 9) Grupo de Apoio - Na comunidade as famílias precisam 
dar e receber apoio; 10) Cooperação - A essência da família repousa na cooperação, não só na 
convivência;  11) Exigência  na Disciplina -  A exigência  na disciplina tem o objetivo de ordenar e  
organizar nossa vida e a de nossa família e 12) Amor - O amor com respeito, sem egoísmo, sem 
comodismo deve ser também um amor que orienta, educa e exige. Passada a palavra para a outra 
representante do grupo, Sra. Beatrix Michel, a mesma se apresentou como psicóloga e terapeuta e 
disse ter  se apaixonado pelo  Amor-exigente,  pois  “ele não passa a mão na cabeça,  chacoalha”, 
trabalhando com o tripé: espiritualidade, trabalho e grupo de apoio. Informa que o grupo trabalha de 
três  formas  sendo  a  primeira  e  principal  o  apoio  aos  pais  e  familiares,  a  segunda,  que  está 
prejudicado pela falta de espaço e de voluntários, o trabalho com os jovens e a terceira a prevenção, 
visando chegar antes das drogas. Informa também que sempre tentaram trabalhar junto às escolas, 
mas que suas diretoras não aceitam, pois desta forma estariam admitindo que existem problemas 
com drogas em suas escolas; que todas as últimas quartas-feiras do mês são realizadas palestras 
sobre drogas, ficando acertado que o Sr. Vice-Presidente fará uma palestra a ser agendada e que o  
grupo  é  ecumênico,  mas  sempre  contou  com  os  espaços  de  algumas  igrejas  entretanto  estes 
espaços vêem se reduzindo. A Colaboradora Luci comprometeu-se a resolver o problema de local 
para  as  atividades  do  grupo  e  posteriormente  entrar  em  contato  com  as  representantes  aqui 
presentes. Os sites onde podem ser encontradas mais informações são: 1) www.febract.org.br; 2)  
www.amorexigente.org.br  e  3)  www.padreharoldo.org.br.  O  Sr.  Vice-Presidente  agradeça  às 
representantes do grupo Amor-Exigente e passa ao  item 2.10 – sendo solicitada fala por parte da 
Conselheira Josefa para avisar a todas que existem um núcleo social localizado na rua Antônio Bento 
de Amorim que presta  apoio  à  população  de rua  através  de doação de comida,  espaço  para  a 
lavagem de roupas e outros. A Colaboradora Luci entrega uma lista com os contatos dos principais  
veículos de mídia da região para que sejam verificadas as formas de se propagar o Dia Mundial sem 
Tabaco, servindo também para outros projetos e ações deste Conselho. A Conselheira Maria Cristina 
Dias  Oliveira  distribuiu  material  recebido  pelo  CMDCA,  a  saber:  cartazes  de  publicidade  do  7° 
Concurso  Causos  do  ECA,  promovido  pelo  Portal  Pró-Menino/Fundação  Telefônica,  que  premia 
histórias  verídicas  que  relatam como  o  Estatuto  da Criança  e  do  Adolescente  -  ECA ajudou  a 
transformar a vida de meninos e meninas e leques/abanos, também do Portal Pró-Menino/Fundação 
Telefônica,  incentivando  o  enfrentamento  à  exploração  sexual  de  crianças  e  adolescentes  e 
divulgando  o  site  www.acaoprotecao.com.br,  para  maiores  informações.  O  Sr.  Vice-Presidente 
retomou a palavra para apresentar a todos a nova Conselheira, representante da Polícia Militar, a 
Segundo-Sagento PM Kátia Silene da Costa, que tomou posse hoje. Nada mais tendo a ser tratado o 
Sr.  Vice-Presidente  encerra  a  Assembléia,  às  12:05  hrs.,  agradecendo  a  presença  de  todos  e 
solicitando a mim, Anderson Ribeiro Agostinho, 1ª Secretário que lavre a presente ata. 
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