
 

 

 

ATA 210ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ-CMDCA-

2019. 

 

Aos doze dias do mês de Fevereiro de 2019, às 11(onze) horas e 30 (trinta) 
minutos, nesta cidade, na sede de reuniões da Casa dos Conselhos, sito à 
Avenida Marina, 65, sala 02(dois), Centro, Mongaguá – SP. Realizou-se a 210ª 
(ducentésima décima) 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), Ana Lucia 
Gordo (Associação Amor é Vida), os Conselheiros tutelares, Domingos Aroldo, 
Adriana Gonçalves e Jacira Souza Félix; os participantes, Juliana Sanches 
(CREAS), Márcia Valéria Santana ( coordenadora Paroquial NOSSA 
SENHORA APARECIDA – Mongaguá -DIOCESE DE SANTOS) e Ayres 
Furtado Brum Neto (Associação de Paes e Amigos de Excepcionais- APAE). 
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: Expediente enviados e 
recebidos: Definição dos conselheiros que irão participar da capacitação em 
Cubatão; Foram relacionados os nomes dos presentes para a participação, 
serão realizados quatro encontros, falta data definida e verificar a 
disponibilidade do transporte; Possibilidade de formular uma carta de repudio, 
endereçada a Câmara dos Vereadores, referente à negativa do custeio para a 
mudança da Instituição de Acolhimento; Todos aceitaram a assinar , fica  em 
aberto a data a ser agendada a reunião extraordinária para assinar a mesma. 
Solicitar ao Jurídico -. ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2111/2005 – Formar a 
comissão para estudos – a comissão formada será de extrema importância, 
tendo em vista, pontuar as necessidades e reformulação para as devidas 
alterações. Lista da comissão LUCIA GORDO, PATRICIA ROBERTA, 
NIVALDO E MARCELO, dois membros do governo e sociedade civil; 
Justificativa – solicitação verbal do Ministério Público; Solicitar do Conselho 
Tutelar ações conforme LEI MUNICIPAL Nº 2111/2015, artigos6º, 9º §6º e §7º, 
, art. 13, art. 33 § 14, bem como o cronograma de férias do ano 2019; A 
Conselheira Tutelar Adriana , apresentou alguns problemas informados e não 
resolvidos, para o bom andamento do trabalho, questões administrativas locais 
e funcionários para desempenhar a função vinte e quatro horas no município , 
sendo necessário mais funcionários para desempenhar o serviço e atender a 
população quanto a demanda  junto ao Conselho Tutelar. Cartas enviadas para 
suplentes, para substituição nas férias dos conselheiros; situação da Maria 
Alice; Resumo da reunião com o Ministério Público – com diversas 
representatividades – Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da 



 

 

 

Criança e do Adolescente, Gestora Social; O Conselheiro Tutelar AROLDO, fez 
o uso da palavra e apresentou que houve questionamentos dos vereadores, 
com falas desnecessárias e a reunião foi para resolver outros assuntos em 
pauta; Cartas enviadas aos Conselheiros suplentes da possibilidade de 
renuncia, para justificar a realização do Pleito Eleitoral Extraordinário, dando 
ciência a todos presentes quanto a sua representatividade. Solicitar do 
Conselho Tutelar o cronograma das ações referente a, palestras “Direitos da 
criança e Adolescente”, Dia do Conselheiro Tutelar, SEMANA DO 
CONSELHEIRO; Solicitar o cronograma de fiscalização das Entidades que 
atendem criança e adolescente, tanto da Sociedade Civil, quanto do Governo. 
Sem mais, dá-se por encerrada a reunião. 

 
 

MARCELO OLIVEIRA 

Presidente do CMDCA 

Adendo- Lista dos membros presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


