
ATA 209ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

MONGAGUÁ-CMDCA-2019

Aos quinze dias do mês de JANEIRO de 2019, às 11(onze) horas e 

36(trinta e seis) minutos, nesta cidade, na sede de reuniões da Casa dos 

Conselhos, cito à Avenida Marina, 65, sala 02(dois), Centro, Mongaguá – SP. 

Realizou-se a 209ª (ducentésima nona) Reunião Ordinária do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Mongaguá – CMDCA; 

contando com a presença dos membros, a saber, Sr. Marcelo Oliveira ( Centro 

Terapêutico Oliveiras) , Patrícia Roberta F. de Souza (Dir. de Assistência 

Social), Nivaldo de Souza Santos Júnior (Diretoria da Assistência Social); os 

Conselheiros tutelares, Domingos Aroldo, Adriana Gonçalves e Jacira Souza 

Félix; os participantes, Juliana Sanches (CREAS), Ana Lucia Gordo 

(Associação Amor é Vida). Presidida a reunião pelo Sr. Marcelo Oliveira, que 

dá início aos trabalhos cumprimentando a todos, faz a leitura da Ata anterior, 

outrossim, aprovada por todos presentes, em sequência cita a pauta do dia: 1) 

Expedientes: enviados e recebidos; 2) Assuntos decorrentes. Posteriormente 

cita os expedientes recebidos: Leitura do Oficio 281/2018 da APAE de 

Mongaguá, contendo em anexo a relação de funcionários, Relação de alunos 

matriculados, lista de espera e regimento interno; leitura do ofício ?? do 

Conselho Tutelar, noticiando atendimento apenas em situação de urgência, por 

falta de um membro; leitura do ofício 473/18, comunicando a renúncia da Sra. 

Apoliana Morais da Silva, onde em seu cargo assumiu a Sra. Aline Fabiola dos 

Santos, também contem neste oficio a falta de auxiliar administrativo e 

motorista; leitura do ofício 579/2018 do Conselho Tutelar, reiterando a 

comunicação do desfalque dos seus membros; Ofício do Conselho Tutelar 
nº563/18, solicitando o pagamento dos benefícios a Conselheira Tutelar 

Apoliana Moraes da Silva; Ofício 459/18, informando que os membros do 

conselho tutelar participaram de um evento no dia 19 de Outubro de 2018; 

ofício 523/2018, informando falta de linha telefônica; Ofício do Conselho 

Tutelar nº 456/2018 e 486/2018, anexo o atestado de afastamento da 



Conselheira Maria Alice e Renata Padovani, sendo que já fora convocado 

conselheiro suplente; leitura do ofício nº?? do Prefeito ao CMDCA, contendo 

indagações sobre as providencias tomadas para solucionar as questões do 

Conselho Tutelar; leitura do e-mail da PETROBRAS informando o repasse dos 

royalts, para a referida empresa, foi solicitado a destinação dos recursos, mas 

até o momento não houve manifestação, informe da Associação Nova 

Esperança renunciando a cadeira junto a este conselho, onde faz-se 

necessário o envio de convites a entidades do segmento da Criança e do 

Adolescente, para substituição; ofício CT.457/18, contendo a estatística 

referente ao 2º semestre de 2017. Expedientes enviados: Oficio CMDCA 45/18 
à Tesouraria, solicitando verba de R$1.100,00, para os Conselheiros Tutelares 

participarem da capacitação na cidade de Guarulhos, em 09(nove) de 

Novembro de 2018, resposta ao oficio CT 443/18, no entanto órgão, até esta 

data, não enviou a prestação de contas; Ofício CMDCA 45b/18 solicitando 

verba de R$800,00 (oitocentos reais), para custear as despesas da 

Conselheira Adriana Gonçalves no Congresso Nacional dos Conselheiros 

Tutelares; Ofício CMDCA 45/18 solicitando ao Conselho Tutelar o relatório de 

fiscalização ocorrido aos dezoito dias de 2018 na APAE deste município, bem 

como de fiscalizações em outras entidades; Ofício CMDCA 41e/18, resposta 

ao Ministério Público, ofício 876/18 – PP – NF3803440000495/18-PP, sobre o 

desfalque dos membros do Conselho Tutelar, noticiando o chamamento dos 

suplentes para assumirem a vacância; Ofício CMDCA 044/18 ao Ministério 

Público, anexo as apurações das denúncias contra a APAE de Mongaguá, 

respondendo o ofício MP. 812/18-PP, representação 4303440000161/18-PPD. 

Assuntos decorrentes: na oportunidade a Conselheira Tutelar Adriana 

Gonçalves verbalizou sua indignação com a falta de recursos humanos e 

físicos, para exercer suas atribuições, sendo que foi informada pelo Presidente 

deste conselho, as providencias tomadas para solução destes problemas, 

deixando ciente a necessidade do dispêndio de tempo para realizações do 

transmites coerentes para pleito eleitoral suplementar, dentre outros, 

consequentemente a Sra. Ana Lucia Gordo expôs suas dúvidas sobre a 

concessão de verba para sua instituição, tais questionamentos foram 



esclarecidos por este conselho, ademais foi lembrado que não haverá 

Conferência Municipal, pois o tempo expirou. Por fim foi repassado as datas e 

horários das próximas reuniões. Segue relação:

12/02 às 11:00hrs

12/03 às 11:00hrs

09/04 às 15:30hrs 

14/05 às 14:30hrs

11/06 às. 14:30hrs

09/07 às 14:30hrs

13/08 às 14:30hrs

10/09 às 14:30hrs

08/10 às 14:30hrs

12/11 às 14:30hrs

10/12 às 14:30hrs. Sem mais.

MARCELO OLIVEIRA
Presidente

Adendo Lista dos membros presentes.


