
 
ATA DA 213º (DUCENTÉSIMA DÉCIMA TERCEIRA) REUNIÃO DO 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADO 
ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ. 

Aos dezesseis dias do mês de maio de 2019 (dois mil e dezenove) reuniram-se 
na casa dos conselhos, sito a Av. Marina, 64, Centro, Mongaguá-SP, às 
15h(quinze horas), os membros deste conselho de direitos, a saber, Nivaldo de 
Souza Santos Junior (Diretoria da Assistência social), Patrícia Roberta F. de 
Souza (Diretoria de Assistência Social), Arnaldo Candido da Silva (Diretoria de 
Saúde Pública), Christyane Venâncio Bueno (Diretoria de Educação), Marcos 
Rogério Costa (Diretoria de Assuntos Jurídicos), Carlos Augusto Moreira Junior 
(Diretoria de Assuntos Contábeis), Jaqueline da Silva Pedroso Costa (Diretoria 
de Segurança Pública), Anízio Pereira de Santana Neto (Fundo Social de 
Solidariedade), Aires Furtado Brum Neto (APAE), Ana Lucia Maria da 
Conceição Gordo (Associação Amor é Vida), Marcelo Oliveira (Centro 
Terapêutico Oliveiras), Asdrúbal Marques Tomaz (Associação Beneficente 
Rosa Masques Castro). Também se fizeram presentes os representantes do 
Conselho tutelar de Mongaguá, Domingos Aroldo e Adriana Gonçalves Leite da 
Silva, assim como os participantes Débora Paschalis e Rogéria da Silva 
(CREM). A reunião foi conduzida pelo Presidente do conselho Arnaldo 
Candido, no ensejo foi apresentado à pauta do dia, contendo os expedientes 
enviados e recebidos. Recebidos; Ofício 083/19 da APAE solicitando a 
certificação, circular interna 014/2019 do departamento de finanças informando 
sobre o saldo de R$213.795,79 (duzentos e treze mil, setecentos e noventa e 
cinco e setenta e nove centavos) reais do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente, ofício NEIJ nº 051/2019 da Defensoria Pública do Estado de São 
Paulo, referente à autorização de funcionamento à Comunidade Terapêutica 
Oliveiras; proposta de capacitação aos candidatos ao Conselho Tutelar da 
empresa BARBOSA E BORBOLLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS; Lei 
13.819, de 26 de Abril de 2019, sobre a Política Nacional de Prevenção da 
Automutilação e de Suicídio, Orientação aos Gestores sobre a Equipagem do 
Conselho Tutelar, Ofício CT nº 163/19 referente o afastamento dos dois dias de 
trabalho da conselheira tutelar Jacira de Souza, devido ao óbito do cônjuge; 
ofício CT nº 167/2019 referente à solicitação de recursos para promoção da 
campanha contra a exploração sexual infantil, declaração da conselheira tutelar 
Andreia Pires assumindo a titularidade por 120(cento e vinte) dias, de 
06/05/2019 à 06/09/2019, em virtude do gozo de férias de alguns membros do 
Conselho Tutelar, Ofício DAS nº 035/2019, referente à documentação do 
Projeto Paz nas Escolas, Ofícios da Associação Rosa Marques informando 
atividades desenvolvidas no mês de Abril/2019, tal como solicitando alteração 
da representatividade titular, Escala CT referente o mês de Maio/2019, ofício nº 
348/2019 do MP, referente ao processo do pleito para escolha dos novos 



 
membros do Conselho Tutelar. Enviados; ofício nº.001,002 e 003/2019, sendo 
de solicitação da emissão da portaria , publicação do edital referente a Mesa 
Diretora e publicação do edital referente a comissão especial do pleito eleitoral, 
ofício nº 029/2019 ao Ministério Público, anexada toda documentação para 
abertura do processo Eleitoral do Conselho Tutelar, oficio 030/2019 à DAS 
anexada toda documentação para abertura do processo eleitoral do Conselho 
Tutelar, ofício nº 031/2019 sobre a reunião com o Conselho Tutelar referente 
as férias, oficio nº 03/2019 em resposta à DAS referente a convocação e 
declarações dos conselheiros tutelares, ofício 033/2019 referente à resposta a 
Defensoria Pública de São Paulo sobre o Centro Terapêutico Oliveiras, ofício 
032b/2019 informando a titularidade da conselheira tutelar Andréia, enquanto 
os outros titulares gozam das férias, ofício 032c/2019 ao Ministério Público, 
ofício 032A/2019 ao Conselho Tutelar. Para agilizar a dinâmica no momento da 
reunião, o presidente sugeriu que as ATAs e pautas fossem enviadas com 
antecedência para o e-mail dos conselheiros, a fim de viabilizar o 
conhecimento prévio dos assuntos e leitura da ATA para aprovação no 
momento da reunião, como também fez a apresentação da nova portaria 
contendo os nomes dos novos membros deste conselho de direitos. O 
Presidente pontuou que as solicitações referentes aos equipamentos 
necessários para o bom desenvolvimento do conselho, devem ser direcionadas 
a Diretoria de Assistência Social, pois neste sentido este conselho está 
vinculado a Diretoria, ainda comunicou que a solicitação verbal das urnas 
eletrônicas para a eleição unificada para a escolha dos novos membros do 
conselho tutelar de Mongaguá foi negada. Segundo o Presidente a reunião 
com a promotoria desta comarca, para tratar do Pleito do Conselho Tutelar, foi 
remarcada devido a constate rotatividade de promotores no Ministério Público. 
A Conselheira Tutelar Adriana Gonçalves sugeriu um adendo à Lei Municipal 
2.111/2005, para inserção da comemoração do dia do Conselheiro Tutelar no 
Município. Ainda em planária iniciou-se uma discussão sobre a necessidade de 
capacitação continua dos conselheiros tutelares, viabilizando assim o 
aperfeiçoamento da atuação dos mesmos e a aproximação da teoria com a 
prática. Referente aos repasses de verba via fundo municipal da criança e do 
adolescente para Associação Amigos do Projeto Guri, o presidente informou 
sobre o processo de chancela, onde 30%(trinta por cento) do repasse 
permanece em funda para destinação em projetos ou associações que atuem 
com criança e adolescente. No ensejo ainda debateu-se sobre a necessidade 
da equipagem do conselho tutelar, faz-se necessário a intervenção de um 
deputado federal para tal viabilização, bem como a solicitação ao gestor para o 
cadastro do município no SIPIA. Referente ao Projeto Paz nas Escolas, 
decidiu-se sobre a reformulação do projeto, de forma que sua aplicação atenda 
as especificidades regionais. Também foi divulgado pela conselheira municipal 
Christyane Venância o evento sobre exploração sexual no dia 18(dezoito) do 



 
referido mês pela manhã no Centro Cultural Raul Cortez, tal como o presidente 
divulgou a campanha nacional de vacinação contra Influenza 2019. Não 
havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a reunião às 17h38min. (dezessete horas e trinta e oito minutos). Eu, 
Nivaldo de Souza Santos Junior, 1º secretário deste conselho de direitos, redigi 
a presente ata que será lida e aprovada em plenária. 

 

 

 

_____________________________________ 
PRESIDENTE DO CMDCA 
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