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Prefeitura divulga gabaritos das provas do Concurso Público. Páginas 2 e 3

Apuração dos votos aconteceu na sede do Fundo Social de Solidariedade e transcorreu em clima de absoluta tranquilidade

Em um processo eleitoral que
transcorreu sem nenhum incidente,
foram eleitos, neste domingo, 14, os
cinco conselheiros tutelares de
Bertioga, que terão gestão até 2007.

Durante todo o dia, 12
escolas municipais, do Centro até
Boracéia, estiveram abertas para
receber os eleitores, que tinham a
opção de escolher três candidatos
na cédula de votação.

A apuração começou logo
após o encerramento da votação, a
partir das 18 horas, com a presença
dos 14 candidatos e simpatizantes
das candidaturas, que lotaram as
dependências da sede do Fundo
Social de Solidariedade.

Em um clima tranqüilo, as
urnas foram sendo abertas em duas
juntas apuradoras, na presença da
Promotora de Justiça de Bertioga,
Drª Silvia de Freitas Denori, que
acompanhou toda a eleição e
também o processo de apuração.
A representante da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) em
Bertioga, Drª Suely Hatsuko
Takata Kurihara, também
participou de todo o pleito.

No total, foram apurados
6.966 votos, sendo 1.508 brancos e 42
nulos, o que, segundo a presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA),
Fátima Aparecida Dias Barreto, foi um
número razoável, apesar de achar que a
participação da população poderia ter
sido maior, uma vez que o
comparecimento foi de 2.322 pessoas.

Com a totalização dos votos,
foram divulgados os nomes dos
vencedores do pleito. Em primeiro lugar,
com 700 votos, ficou Mário Araújo
(Prof. Mário), seguido de Andréa
Oliveira Matos (Andréa), com 644 votos;
Jane Amorim Justo Gonçalves (Jane),
que teve 468 votos; Andréa Manzioni
Faria (Andréa Guaratuba), que ficou
com 458 votos, e Ivani Aparecida
Correia (Ivani), que recebeu 441 votos.

A partir da publicação
oficial do resultado da votação, os
outros candidatos terão um prazo
de três dias para recorrer do
resultado.

A posse está prevista para
acontecer no dia 3 abril, em local ainda
a ser definido pelos membros do
CMDCA. Mas, antes da posse, os
vencedores ainda terão que fazer um
estágio de 100 horas, entre os dias 22

e 26 de março, que será
supervisionado pela presidente do
Conselho Tutelar de Rincão, cidade
do interior de São Paulo, um dos que
melhor funcionam no Estado, e que
há três anos faz este treinamento para
outros conselheiros.

O que é o Conselho tutelar -
Criado em 1997, o conselho Tutelar
de Bertioga é mantido pelo Poder
Executivo, que oferece infra-estrutura,

veículo e se encarrega dos salários
dos conselheiros, em torno de
R$ 1.469,00. No entanto, o conselho
é um órgão totalmente independente
em suas ações, autônomo e não está
submetido ao Executivo. Ele é o
encarregado pela sociedade de zelar
pelo cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente definidos
no artigo 131, do ECA.

Cabe ao conselheiro
atender queixas, reivindicações e
solicitações feitas por crianças,
adolescentes, famílias e comunidades,
além de orientar, escutar, aconselhar,
verificar denúncias, encaminhar e
acompanhar os casos, aplicando as
medidas protetoras pertinentes a
cada situação. O conselheiro também
contribuirá para o planejamento e
formulação de políticas e planos
municipais de atendimento às
crianças, adolescentes e famílias.

Para agilizar o atendimento,
a partir da nova gestão do Conselho
Tutelar foi alterada a Lei Municipal
399/2000 pela atual 542, aprovada no
ano passado, que também  muda a
forma de plantões. Atualmente o
Conselho atende das 9 às 19 horas,
na Rua Walter Pereira Prado, 77, ao
lado da Promoção Social. O plantão
acontece à distância e com uso de
celular, 24 horas.

Outra alteração importante é
que a Lei 542 estendeu a outras pessoas
e setores o direito de se candidatar, uma
vez que a Lei 399 limitava essa
participação apenas aos que
integravam associações e entidades.

Conselho Tutelar de Bertioga
já tem novos membros

Eleição para escolha dos cinco conselheiros aconteceu neste domingo
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CONCURSO PÚBLICO N.º 01/04 - GABARITO OFICIAL DAS PROVAS

ATOS OFICIAIS
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ATOS OFICIAIS/NOTÍCIAS DO EXECUTIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

FÁTIMA APARECIDA DIAS BARRETO, Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei
Mun ic ipa l  n º  399 /00 ,  CONVOCA todos  os  conse lhe i ros  do  CMDCA para  reun ião
extraordinária, no dia 19/03/04, às 17:00 (dezessete horas), na Sala dos Conselhos Municipais,
cuja pauta será o julgamento dos recursos interpostos pelos candidatos ao Conselho Tutelar
de Bertioga.

Bertioga, 15 de março de 2004.
FÁTIMA APARECIDA DIAS BARRETO

Presidente do CMDCA - Bertioga

RESOLUÇÃO NORMATIVA
CMDCA Nº 11/04

Divulga o resultado das eleições para o Conselho Tutelar e estabelece demais providências.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei e:
CONSIDERANDO o resultado das eleições do Conselho Tutelar para a gestão 2004/2007 e o que dispõe
a Lei Municipal nº 399/00 e suas alterações:
RESOLVE:

Resultado das eleições
Titulares:

1º Mário Araújo, 700 votos
2º Andréa de Oliveira Matos, 644 votos

3º Jane Amorim Justo Gonçalves, 468 votos
4º Andréa Manzioni Faria, 458 votos
5º Ivani Aparecida Corrêa, 441 votos

Suplentes:
1º Antonio Sérgio de Jesus, 414 votos

2º Maria Helena Felipe Dutzmaun, 369 votos
3º Solange de Souza Pacheco, 366 votos

4º Silvana Steinwachaer Cunha, 351 votos
5º Célia Regina Vieira Pereira, 301 votos

Demais candidatos:
Silena Aparecida Del Debbio Sortino, 292 votos

Juliana da Silva Amâncio, 266 votos
Maratana Padilha, 232 votos

Sônia Maria de Souza, 114 votos
Brancos, 1.508 votos

Nulos, 42 votos
Total, 6.966 votos

Comparecimento às urnas, 2.322 eleitores
Retificação do prazo de recurso do resultado ao CMDCA

Fica retificado o prazo de recurso ao CMDCA, que passa a ser de 17/03/04 à 19/03/04.
Estágio

O estágio será realizado do dia 22/03/04 à 02/04/04, devendo os conselheiros eleitos dirigir-se a Sala do
CMDCA para maiores informações.

Posse dos Conselheiros
A posse dos conselheiros será no dia 03/04/04.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Bertioga, 15 de março de 2004.
FÁTIMA APARECIDA DIAS BARRETO
Presidente do CMDCA  -  BERTIOGA
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Palestra discute o ‘Uso
Responsável das Águas’

Tiveram início nesta segunda-
feira, 15, as atividades comemorativas à
II Semana da Água, realizada pelo Comitê
da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista
(CBH-BS), em parceria com as prefeituras
municipais e instituições da região.

Durante a  semana estão
previstas várias atividades nas cidades
da  Baixada, como seminários técnico-
educacionais,  at iv idades cul turais,
ambientais, recreativas e manifestações
públicas, que prosseguem até segunda-
feira, 22, quando o Dia da Água é
lembrado internacionalmente.

Em Ber t ioga,  acontece,  na
próxima quinta-feira, dia 18, palestra
sobre o tema Uso Responsável das
Águas, que será abordado pelo Doutor
em Saúde Pública, Carlos Lopes dos
Santos, a partir das 20 horas, no Center
Cine Bertioga (Av. Anchieta, 160/162),
em evento realizado pela Prefeitura do
Município com apoio do Conselho
Municipal de Desenvolvimento do Meio
Ambiente (Condema).

Para or ientar  sobre a
importância de se preservar os recursos
naturais, a Unidade Móvel da Cetesb,
que most ra  estudos e anál ises de

balneabilidade, estará à disposição dos
estudantes das redes munic ipa l ,
estadual e particular de ensino nos
próximos dias 18 e 19. A visitação,
acompanhada por monitores e técnicos
do órgão, acontecerá das 9 às 12 horas
e das 14 às 16 horas, nas dependências
do Paço Municipal, na Rua Luiz Pereira
de Campos, 901.

Na quinta-feira, 18, além de
palestras em Bertioga, também haverá
atividades em Peruíbe, a partir das 18
horas, no Centro de Convenções (Av.
São João, 545, Centro), onde será
discutido o tema Matas Ciliares, por
Luiz Carlos Fontes, coordenador do
Programa Estadual das Microbacias
Hidrográficas.

A programação será encerrada
dia 22, na Associação dos Engenheiros
e Arquitetos de Santos (Rua Artur
Assis, 47) com a apresentação do Coral
da Unisantos, a part i r  das 19h30,
seguida da pa lest ra  Contro le
Ambiental no Estuário de Santos, com
Benito Santiago Martinez Gonzalez,
superintendente do Meio Ambiente e
Segurança da Companhia Siderúrgica
Paulista (Cosipa).

Renata de Brito/PMB

Bertioga, que conta com três bacias hidrográficas, entre as quais a do Rio Itaguaré (na foto), sedia
as comemorações da II Semana da Água no próximo dia 18, às 20 horas


