
 
 

ATA DA 212º REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ-SP. Aos nove dias de Abril 

de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do CMDCA na Casa dos 

Conselhos, sito à Av. Marina, nº 65, sala 2, Centro, Mongaguá –SP, conforme 

relação de presença anexa. O segundo secretário deu início a reunião às 

15h30min., para tratar da seguinte pauta: 1. Leitura da ATA da reunião 211º. 2. 

Expedientes recebidos e enviados. 2.1 Recebidos – Ofício APAE nº 091/2019, 

convite para participação na caminhada referente à conscientização sobre o 

Autismo, Oficio/Convite APAE, para abertura oficial da Campanha 250km 

“Apaexonados”, entrega do plano de trabalho da Associação Amor é Vida, 

Oficio 031/2019, pedido de renovação da inscrição da Associação Mistura de 

Raça, Ofício 01/2019, da Vigilância Epidemiológica, solicitando a indicação de 

representantes para formação do Comitê Mortalidade infantil.  2.2 Enviados – 

ofício 028/2019, indicando os representantes, titular e suplente, para a 

formação do Comitê Mortalidade Infantil. 3. Pleito para definição da Mesa 

Diretora, exercício 2019/2021. 4. Definição das Comissões Temáticas. 5. 

Assuntos decorrentes. 1. Leitura da ATA da reunião 211º. A leitura da ATA da 

reunião 211º foi feita pela conselheira Patrícia, na oportunidade foram 

retificados alguns pontos pelo Conselheiro Arnaldo, referente às datas da Lei 

Municipal 2.111/2005, a inserção das justificativas das faltas do Presidente 

Marcelo Oliveira e conselheiro Anízio Santana, bem como a retirada de 

assuntos que não foram discutidos em plenária. Pontuadas as alterações 

necessárias, as Atas corrigidas, serão lidas e aprovadas na próxima plenária. 

2.1 Recebidos Os ofícios recebidos foram lidos para conhecimento de todos. 

O Conselheiro Aires explanou sobre a programação do evento contido no 

ofício/convite, reforçando a participação de todos. 2.2 Enviados – Ofício 

028/2019, foram indicados para representantes, a conselheira Patrícia Roberta, 

como titular e Nivaldo Júnior, como suplente. 3. Pleito para definição da Mesa 

Diretora, exercício 2019/2021. Como estabelecido em plenária anterior, a 

oportunidade foi dada a comissão eleitoral, para escolha da mesa diretora, tal 

qual a efetividade da transição, respeitando a alternância da sociedade civil 

para poder público. Para Presidente foram indicados o Sr. Arnaldo Cândido da 

Silva e o Sr. Nivaldo Júnior, considerando o regimento interno, os votos foram 

abertos, sendo aleito para Presidente com sete votos, o Sr. Arnaldo Cândido da 

Silva, houve uma abstenção e três votos para o Sr. Nivaldo Júnior. Dado este 

momento, a Sra. Márcia Valéria foi indicada para Vice-Presidente, sendo eleita 

por aclamação. Para o cargo de primeiro secretário, o Sr. Nivaldo Júnior foi 

indicado, também eleito por aclamação.  Por fim a Sra. Lucia Gordo foi indicada 

e eleita por aclamação, para o cargo de segunda secretária. 4. Definição das 

Comissões Temáticas. Nesse momento definiram-se as comissões temáticas, 



 
assim fixadas: Comissão Especial Eleitoral, componentes – Anízio Pereira de 

Santana Neto, Patrícia Roberta Ferreira de Souza, Rosangela Aparecida 

Assorio, Márcia Valéria Santana. Comissão de Ética – Christyane Venancio 

Bueno, Lucia Maria da Conceição Gordo, Marcos Rogério Costa. Segunda a 

Lei 2.435/2010, dois membros desta comissão são indicações do CMDCA e 

dois do poder executivo, sendo um da Diretoria de Assuntos Jurídicos. As 

indicações do setor Jurídico, tal qual do CMDCA, já constam nesta comissão, 

restando à indicação do Poder Executivo, para conclusão da definição desta 

comissão. Comissão Educação Continuada -  Arnaldo Candido da Silva, 

Márcia Valéria Santana. Comissão de Fomento, Pesquisa e Políticas 

Públicas – Márcia Valéria Santana, Eliene de Souza, Jacira Souza Félix, 

Adriana Gonçalves. Comissão de Fiscalização e Orientações – Nivaldo de 

Souza Santos Júnior, Aline Fabiola dos Santos, Rosangela Aparecida Assorino. 

Comissão de Finanças e Captação de Recursos - Carlos Augusto Moreira 

Júnior, Adriana Gonçalves. Comissão de Comunicação e Marketing – Letícia 

Alves dos Santos Faccina. No intuito de facilitar a compreensão dos membros 

deste conselho, referente às comissões e suas competências, foram 

disponibilizadas impressões das atribuições sobre cada comissão. 5. Assuntos 

decorrentes – A conselheira Tutelar Maria Alice, verbalizou a necessidade do 

apoio deste Conselho de Direitos, no intuito de representar ao Poder Executivo, 

a solicitação do reajuste da remuneração, pontuado pelo Sr. Prefeito em 

reunião Extraordinária 33º. A reunião agendada para esta data, com finalidade 

de discutir sobre o recâmbio de crianças e adolescentes, será remarcada para 

melhor data conveniente. Não havendo mais nada a tratar, o segundo 

secretário encerrou a reunião.  Eu, Nivaldo de Souza Santos Júnior, redigi a 

presente ata, que segue para aprovação dos conselheiros e posterior 

publicação. 
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