
 

ATA 33ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ 

– CMDCA – 2019 

 

  Aos 28(vinte e oito) dias de JANEIRO de 2019(dois mil e dezenove), as 

11(onze) horas, nesta cidade, na sala de reuniões da Diretoria de Assistência Social, 

cito à Avenida Marina, 65, Centro, Mongaguá – SP. Realizou-se a 33ª (trigésima 

terceira) reunião extraordinária, contando com a presença do Senhor Márcio Melo 

Gomes, Prefeito do Município, Patrícia Roberta F de Souza, Diretoria Municipal de 

Assistência Social, Letícia Belchior, Diretoria Municipal de Assuntos Contábeis, 

Anízio Pereira de Santana Neto, Fundo Social de Solidariedade Mongaguá, Ayres 

Furtado Brum Neto, Associação de Paes e Amigos de Excepcionais- APAE, Lucia 

Maria da Conceição Gordo, Associação Amor É Vida, Izerte da Cruz, Casa dos 

Conselhos, Marcelo Oliveira, Centro Terapêutico Oliveiras, Rosangela Assorino, 

Associação de Cap. Mistura de Raça, Domingos Aroldo, Conselho Tutelar, Evelyn de 

Castro Benites, Associação de Paes e Amigos de Excepcionais – APAE, Nivaldo de 

Souza Santos Júnior, Diretoria de Assistência Social, Juliana Sanches, Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Antônio Eduardo 

(Vereador Baianinho), Câmara Municipal, Adriana F. Silva, Conselho Tutelar, Jacira 

S. Felix, Conselho Tutelar, Aline Fabiole, Conselho Tutelar, convocada pela senhora 

Mônica Melo Gomes da Costa, Diretora da Diretoria de Assistência Social, também 

presente na reunião, através da circular nº064/2019, para fins de discussão da 

seguinte pauta, defasagem do número de membros do Conselho Tutelar e assuntos 

decorrentes. Iniciou a reunião, o Senhor Prefeito Marcio Melo Gomes, expondo o 

motivo do referido encontro, a saber, a defasagem do numero dos membros do 

Conselho Tutelar, em seguida a Senhora Mônica Melo, verbalizou ter ciência da 

atual situação. Como Presidente do CMDCA, o Senhor Marcelo Oliveira, informou 

haver comunicado a promotoria, a fim de viabilizar eleições suplementares para 

solucionar a falta de um membro do Conselho Tutelar, haja vista, existir apenas 

cinco suplentes não interessados em assumir o cargo, em virtude do 

comprometimento com outros serviços. Domingos Aroldo, Coordenador do Conselho 

Tutelar, toma a palavra, solicitando uma solução imediata para suprir a defasagem, 



 
bem como a falta de infraestrutura da cede do Conselho Tutelar e recursos 

humanos. O Sr. Marcelo Oliveira verbalizou a necessidade do dispêndio de tempo 

para os tramites burocráticos acontecerem, em relação a novas eleições e 

requisição de recursos físicos e humanos; o Sr. Marcio Melo indaga o Conselheiro 

Domingos sobre seu comprometimento em cumprir seu mandato, juntamente com os 

outros até o vencimento, haja vista a preocupação em abrir eleições suplementares 

para suprir a vacância de um membro, e em conseguinte outros renunciarem, o 

mesmo verbalizou não haver certeza se irá concluir o mandato. A Sr. Evelyn de 

Castro, mencionou que os conselheiros tutelares foram eleitos pelo povo para 

cumprir o mandato de quatro anos, e esse compromisso deve ser zelado em prol da 

Crianças e Adolescentes, referiu ainda que deve-se trabalhar com o “coração”, que 

situações difíceis existem, mas a vocação deve ser exercida. O Sr. Aires reprisou a 

problemática e reforçou a fala da Sra. Evelyn. A Sra. Izerte expôs o atestado de 

afastamento da Conselheira Tutelar Maria Alice. Por fim decidiu-se realizar, 

novamente, a convocação dos  suplentes, em caso de negativa, solicitar a renuncia 

por escrito, reunir com a promotoria para, se possível , iniciação de novo pleito 

eleitoral suplementar, afirmação do poder público em prover a reforma das 

dependências do Conselho Tutelar, viabilização de motoristas, chamamento de uma 

secretária para o dia onze de Fevereiro deste ano, estudo do aumento de salário e 

de horas extras. Sem mais. 

 

MARCELO OLIVEIRA 

Presidente 

Adendo Lista dos membros presentes. 
 

 


