
 

ATA   208ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ-CMDCA-2018 
 

 

Aos  11(onze) dias do mês de OUTUBRO de 2018, às 15:45(quinze horas e quarenta e 

cinco minutos), nesta Cidade, na sede da sala de reuniões da Casa dos Conselhos,  

cito à Av. Marina, 65, sala 2, Centro, Mongaguá.SP., realizou-se a 208ª Reunião 

Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do adolescente de 

Mongaguá-CMDCA; tendo a presença dos membros:  Patricia Roberta F de Souza( 

Dir de Assistencia Social ) Sra. Leticia Belquior Vaz e Solange Cristina Lima Vieira( 

Assuntos contábeis ); Rosangela Asorino( Assoc. Mistura de Raça) Sr. Aires Furtado 

Brun Neto( Apae ), Eliseth Lima Fortes(Assoc Amor é Vida),  Sr. Marcelo Oliveira( 

ME-Oliveira, Sra Aline Fabiola dos Santos, Sra. Adriana Gonçalves e Domingos Aroldo 

( Conselheiros Tutelar ), convidados: Sr. Silvio Tolezane( CMAS )Sra. Liamara Chila( 

CMI)  Sra. Izerte da Cruz(Casa dos Conselhos).  Presidida a reunião pelo Sr. Marcelo 

Oliveira que dá inicio aos trabalhos cumprimentando todos. Em seguida cita a pauta 

do dia:- 1) Expedientes: enviados e recebidos; 2)- Discussão e aprovação da 

Comissão Especial de realização da conferencia Municipal;3- Assuntos 
decorrentes: Em seguida passa citar os 1-expediente enviados e recebidos:Enviados: 
Ofício 034/18 ao Executivo solicitando indicação de um representante para ocupar a vaga 
de Assuntos Jurídico – pois o representante não mais está exercendo função em virtude 
de sua aposentadoria, até o momento não houve resposta,Enviados:- Ofícios 34 a – d / 
com anexo da planilha de faltas do primeiro bimestre 2018 Assoc. Alpha, Apae, Assoc 
Nova Esperança, Pastoral da Criança, Associação de Judô, anexo a planilha de presença 
do 1º semestre/18; Enviado - Ofício 38/18 a Suplente  16ª Sra Aline Fabiola dos Santos, 
para assumir a vaga de titularidade por 30 dias para cobrir a ausência da Conselheira 
afastada por motivos de saúde, que apresentou atestado médico de afastamento de 7 
dias  – Renata Padovani; Sendo que a mesmo declarou assumir a vacância e já enviado 
os informes ao Executivo, M.P., DP., Tesouraria e Dir de Assistência Social), também foi 
convocada a 17ª Conselheira Tutelar –Suplente,  Sra. Jacira de Souza Felix, para assumir 
a ausência da Conselheira Tutelar Sra. Maria Alice, que apresentou atestado de 
afastamento de saúde por 15 dias, - sendo que a mesmo deu ciência e assumiu a 
vacância, por 30 dias; Lembrando que podendo ser prorrogadas caso houver atestado 
apresentado.Ofícios recebidos: recebido  oficio s/n da conselheira  Rogéria Ap. da Silva, 
informando do seu afastamento  do colegiado, por motivos que não mais representa a 
Pastoral da Criança, - lembrando que até o momento não houve indicação por parte da 
instituição.Também recebido as solicitações de alteração de representatividade da 
Educação –  Sra Flavia Silvestrine e Carla Roberta da Silva,  Fundo Social a titular Sra.  



 

Solange Cristina L. Vieira e suplente Anizio P. Neto, da Dir de Assistência Social a titular 
Sra.  Patricia Roberta F de Souza, e ainda da Associação Mistura de raça substituindo 
pela Sra. Rosangela Asorino; Recebido  cota da Dir de Assistência Social com anexo 
ofício do CT. 390/18, que solicita reajuste salarial, para ciência, tendo em vista que o 
referido assunto cabe a gestora e Executivo; Recebido do CT Ofício 443/18-  Solicitando 
verba para o curso de capacitação  em 09 de Nov.  na Cid de Guarulhos, após discussão 
foi APROVADO, que deverá ser solicitado junto ao executivo a disponibilização da verba 
do FMDCA no valor de R$1.100,00(hum mil e cem reais) para a data de 09/11, na Cidade 
de Guarulhos, sendo que irá 04 Conselheiros;Recebido Ofício do CT. 444/18 com anexo a 
Planilha para ser acrescentado no Orçamento Municipal, sendo que  já enviado ao 
Executivo; Recebido do CT. Ofício, 437/18,  informando o afastamento de 07 dias da 
Conselheira Tutelar Renata Padovani e de Maria Alice de 15 dias, sendo que foi 
providenciado a convocação de 2 Conselheiras suplentes: Aline Fabiola e Jacira Felix, já 
citado anteriormente; outro .Ofício recebido do CT. 447/18 com anexo Relatório 
apresentando a situação do CT., apenas para ciência deste colegiado.Neste momento 
inicia-se uma discussão quanto as reclamações que hoje os Conselheiros atua por um 
bom salário e não pela defesa de direitos. Lembrando também, que este ano ainda não 
recebido a estatística de atendimento e nem sugestões para implementar e implantar 
políticas publicas. Lembrando: referendando os Ofícios MP-NF.38034400000161/2018 – 
Ref DENUNCIA DE EVENTUAUS IRREGULARIDADES AOS SERVIÇOS PRESTADOS 
PELA APAE DE MONGAGUÁ.Houve uma assembléia com convidados:mães que fizeram 
a denuncia, 02 membros do CMDCA, bem como um representante da Comissão de 
monitoramento e Avaliação da Lei 13.019/14, um membro Conselheiro Tutelar e ainda a 
Gestora Social, para fins de pontuações precisas e outros esclarecimentos. Diante  disso 
já podendo ser marcada a visita  in-loco, após discussão ficando a data de 18/10, às 14h;  
Esclarece ainda, que foi pedido a coordenação da Comissão de Avaliação e 
monitoramento ( lei 13019/14) 03 últimos Relatórios de visita, aguardando o recebimento 
e tão logo a realização da fiscalização, será juntado todos os procedimentos e  
elaboração da resposta  do Ofício recebido do Ministério Público. Cita ainda, que a 
Comissão também realizou a visita de Fiscalização junto às Entidades: Amor é Vida, 
Assoc. Sete Montanhas. Esclarece que não foi possível  realizar os trabalhos pois na 
Associação Amor é Vida não tendo a responsável no local para fins de responder a 
Comissão e a Associação Sete Montanhas estando fechada Devendo remarcar tais 
visitas. Em seguida passa citar a pauta 2- Discussão e aprovação da Comissão 
Especial de realização da conferencia Municipal; Cita o Sr. Presidente a necessidade 
de instalar a COMISSÃO ESPECIAL para realização da Conferencia Municipal 2018, 
diante disso solicita aos membros manifestação para sua composição.Lembrando, que 
deverá ser no mínimo 04(quatro) pessoas. Sendo 2(dois) governo e 02(dois) sociedade 
civil. Neste momento se disponibiliza a Sra. Patricia Roberta F. de Souza( Gov. DAS),  e 
sugerido  um representante da Educação Sra. Flavia Izilda Silvestrine,  da Sociedade civil 
Sra. Lucia Maria da Conceição Gordo( Amor é Vida )  e Rosangela Asorino Associação 



Mistura de Raça), também foram indicados os apoiadores: Marli/CRAS;. Sendo que será 
marcada a reunião para fins de dar início aos trabalhos.  Sendo que esta Comissão 
deverá apresentar a minuta da Resolução para fins de aprovação em reunião 
subseqüente,  para fins de aprovação. Outro assunto,  que inclusive não está pautado, 
porem é necessário colocar aos presentes. Lembra os presentes que diante do oficio 
recebido da Sra. Rogeria já mencionado que ocupava o cargo de 1ª Secretária, que 
renunciou estando vago o cargo. Diante disso sugere que os membros manifestação de 
um Conselheiro(a) se dispor ao cargo. Após discussão foi indicada a Sra.  Patricia 
Roberta, sendo que a mesma manifestou sua indicação a aceitando o cargo. E todos 
aprovam.Lembra ainda que na reunião anterior foi sugerido a elaboração da  Resolução 
para implementação deste Conselheiro na compra de equipamento e  contratação de 
auxiliar administrativo; e não foi apresentando, e também a buscativa do Processo Paz 
nas escolas e ainda o Plano de Ação deste Conselho e Orçamento de gastos para 
2019/Planejamento. Não havendo outros assuntos uso da palavra para suas colocações e 

ou esclarecimentos.-Assuntos decorrentes; Neste momento foi lembrado a falta da 

estatística dos atendimentos do Conselho Tutelar. Esclarece a Sra. Adriana que esta 

sendo providenciado  o documento do 1º semestre /2018; E buscar mais 

informações sobre o repasse do Projeto Paz nas Escolas, que informado que foi 

encontrado apenas um flipchap.  Sugere a Sra. Vivian, que vai verificar junto a 

licitação se houve a compra ou o processo.. Ficando de informar este Conselho para 

fins de oficializar.  Não havendo mais ninguém que fez uso da palavra o Sr. 

Presidente agradece a presença de todos e solicita que seja lavrada a ata que após 

lida e aprovada vai assinada pelo Presidente e constando como adendo a lista dos 

membros presentes. Nada mais. 

 

 

MARCELO OLIVEIRA 

Presidente/2017-2018 

 

 

 

ADENDO: Lista dos presentes 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


