
 
ATA 211ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ-CMDCA-

2019 

 

Aos vinte e três do mês de MARÇO de 2019, às 10(dez) 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 211ª (ducentésima décima 

primeira) Reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Mongaguá – CMDCA; contando com a presença dos membros, a saber, Monica Melo 

Gomes Costa(Fundo Municipal de Solidariedade de Mongaguá) ,Patrícia Roberta F. de 

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

Assistência Social),Lucia Maria da Conceição Gordo (Associação Amor e Vida),Ayres 

Furtado Brum Neto (APAE),Rosangela Assorino (Associação de Cap. Mistura de 

Raça),Letícia Belchior Vaz (Diretoria de Assuntos Contábeis).Os Conselheiros tutelares, 

Domingos Aroldo, Adriana Gonçalves Leite da Silva,Maria Alice de Vasconcellos Rein.Os 

participantes, Juliana Sanches Mendes (CREAS),Marcia Valéria Santana (Pastoral da 

Criança),Bruno Sam (Casa dos Conselhos),Marcos Rogério Costa (Procurador do 

Município de Mongaguá),Erika Camargo (Associação Amor e Vida),Ronean Andina 

(CREM),Lusinete Gomes da Silva Goday (CREM). Presidida a reunião pelo Nivaldo de 

Souza Santos Júnior, 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; 

Enviados: Ofício 09/2019 ao Jurídico/DAS – fins da análise da alteração da Lei 

2111 de 2005;Ofício 020/2019 para  Diretoria de Finanças solicitando indicação 

dos representantes para compor este conselho; Ofício 007/2019 – 1ºReiteração 

solicitando relatório de fiscalização da APAE; Ofício 011/2019 – 

Encaminhamento junto ao Poder Executivo ,DAS e DP o Cronograma de Férias 

do Conselho Tutelar 2019. 

Recebidos: Ofício do Departamento de Finanças indicando os representantes 

para este Conselho;Relatório da Fiscalização do Conselho Tutelar referente a 

Fiscalização da APAE. 



 
                           Assuntos Decorrentes 

2)Apresentação da Lei e apresentação do novo documento. 

3) Observação do Nivaldo sobre a pontualidade, não mais retornará assuntos já 

discutidos no início da Reunião. 

 4) Retomada da discussão da alteração da Lei 2111/2019,o que constou: 

A Conselheira Tutelar Adriana, pontuou que não foi chamada para formar a 

Comissão da alteração da Lei, uma vez que o Presidente do CMDCA Marcelo Oliveiras 

pactuou que iria convida-la, assim que agendasse o dia, porém afirma que não foi 

informa.Foi decidido pela Plenária que os Conselheiros Tutelares poderiam formular suas 

sugestões, a fim de encaminhar na próxima Reunião Ordinária uma proposta de Emenda a 

este Conselho de Direitos. 

A Conselheira Tutelar Maria Alice usou da palavra para expressar a necessidade de 

uma maior fiscalização dos candidatos interessados, a vaga de Conselheiros Tutelares em 

relação à comprovação da experiência e conhecimento sobre o ECA. 

Foram elucidadas questões referentes a restrição dos candidatos devido a proposta 

de aceitação somente de comprovantes vindos de Instituições cadastradas no CMDCA. 

Visto que surgiram dúvidas sobre a relação do CMDCA e Ong’s que atuem diretamente 

com a Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. 

Nivaldo, comunicou que já foi encaminhada alteração da Lei 2111/2019 ao Gabinete 

do Prefeito Marcio Melo Gomes, a fim de representação junto ao Poder Legislativo. 

A Conselheira Tutelar Adriana, verbalizou sobre a necessidade do aumento da 

remuneração dos Conselheiros Tutelares,  já discutidas em Reunião Extraordinária com o 

Prefeito. Nivaldo explica que a Lei delega a remuneração como direito, não define o valor, 

cabendo isto ao Poder Executivo. 

A mesa Diretora do CMDCA ,será alterada, devido ao vencimento do mandato, sai o 

atual Presidente Marcelo Oliveiras e entra nova mesa (Presidente, vice Presidente 

;Secretário e 1ºSecretário).Foi instituída a Comissão Eleitoral para a constituição da mesa. 

Rosangela Assorino - Sociedade Cível, Adriana Gonçalves Leite da Silva –Poder Público, 



 
Marcia Valéria – Sociedade Cível, Monica Melo Gomes da Costa – Poder Público. Após 

este momento foram dadas as Recomendações das Leituras:*Lei 2.111/2005;*Lei 

2.290/2008;*Lei 2.293/2009.Também foi discutido a necessidade de um Secretário 

Executivo, remunerado, que garanta ininterruptibilidade dos Conselhos. Como também o 

Poder Público deve destinar recursos para um bom funcionamento do conselho, visto que 

faz-se  necessária a compra de ventiladores, impressora, computadores, dentre outros. 

Ainda foi comunicado à necessidade da formulação do Plano de Aplicação do Fundo, hoje 

inexistente, o saldo da conta é de aproximadamente R$60,000,00. 

Faz uso da palavra a Conselheira Adriana elencando os repasse de verbade 

R$15.000,00 destinados ao Projeto Paz nas Escolas, de   R$200.000,00npara AAPG, 

desconhecimento da destinação da verba. Além disso foi discutido sobre a destinação do 

Imposto de Renda Pessoa Física 1% e Pessoa Jurídica 6%,bem como a explicação do 

Ayres, sobre levantamento de que oSistema tem que ser Completo e não o Simples. Diante 

disso faz-se necessário a sensibilização das Empresas para esta possibilidade.Monica 

Melo Gomes da Costa propõe utilizar a Imprensa da Prefeitura, na divulgação deste 

Processo para captação de Recursos. Ayres reafirma a importância da divulgação.Lucia 

Maria da Conceição Gordo expôs à necessidade de orientação sobre a Inscrição 

Estadual.Nivaldo afirma que é papel do Conselho Municipal prestar tais   instruções para as 

Ong’s.Marcia Valéria da (Pastoral da Criança),pontua a importância da integração e 

conhecimento do CMDCA frente ás  Micro ações Municipais voltadas para Crianças e 

Adolescentes, usou o exemplo daEntidade de Nazaré no Balneário Jussara. 

Ayres falou sobre mentalidade do Conselheiros, os mesmos devem estar comprometidos 

pela causa.Nivaldo mencionou a criação de 4 comissões Temáticas para o  CMDCAmas 

não se aprofundou. Maria Alice comunicou sobre a unificação da eleição 06/04 e a questão 

de quantos anos será o cumprimento do mandato. Nivaldo informou que o curso de 

treinamento para Conselheiros Municipais fornecido pelo CMDCA de Cubatão ainda não 

tem data definida. Em relação a nota de repúdio para o Poder Legislativo houve a 

explicação sobre pactuação do Ministério Público, Câmara de Vereadores e Poder 

Executivo,sobre a possibilidade  de duas Casas Lares, caso em processo.Monica diz que 

irá ter o respaldo do Ministério Público,pois foram eles que delegaram e  propuserama 

Instalação das Casas Lares. Monica continua comunicando sobre a necessidade do 



 
comparecimento deste Conselho nas Plenárias da Câmara de Vereadores, quando houver 

Sessão para estes fins. Nivaldo lança para a discussão da  Proposta de Recâmbio das 

Crianças e Adolescentes. Onde sugere que o Conselho Tutelar faça o Recambio antes do 

Acolhimento Institucional, ficando a cargo do SAICA Recambio pós Acolhimento 

Institucional. Maria Alice verbaliza nas primeiras 48 horas a Decisão fica pelo Conselheiro 

Tutelar. Acredita que o CREAS deva fazer o recâmbio. Nivaldo esclarece que o CREAS faz 

Atendimento Sistemático.Maria Alice informa que comunicação da segunda instância para 

provocar solução. Monica propôs reunião com Advogado e com a Celma e Marcos para 

delimitar estes papéis, no dia 09/04 ás 15:30 hrs. A Rosangela comunica que haverá 

Reunião CONSEG 09/04/2019 ás 19:00hrsna Etec “Adolpho Berezin”.Monica Melo Gomes 

da Costa agradece à todos os presentes a  troca do horário da reunião do CMDCA, pois 

queria estar presente. Nivaldo agradece a presença de todos finalizando a Plenária do 

CMDCA. 

 

 

NIVALDO DOS SANTOS SOUZA JUNIOR 
1º Secretário -  CMDCA 

Adendo Lista dos membros presentes. 
 

  


