
 
 

ATA DA 215º REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE MONGAGUÁ-SP. Aos dezessete dias 

de Julho de dois mil e dezenove, reuniram-se os membros do CMDCA no 

Clube da Melhor Idade de Mongaguá, sito à Av. Marina, nº 65, Centro, 

Mongaguá –SP, a saber: Nivaldo de Souza Santos Junior – DAS, Patrícia 

Roberta Ferreira de Souza –DAS, Marcos Rogério Costa – Diretoria de 

Assuntos Jurídicos, Carlos Augusto Moreira Junior – Diretoria de Assuntos 

Contábeis, Eduardo Mennucci – Diretoria de Cultura, Anízio Pereira de Santana 

Neto – Fundo Social de Solidariedade, Ana Lúcia da Conceição Gordo – 

Associação Amor é Vida, Aires Furtado Brum Neto –APAE, Márcia Valéria 

Santana – Pastoral da Criança, Marcelo Oliveira – Centro Terapêutico Oliveiras 

e Rosangela Aparecida Assorino – Associação de Capoeira Mistura de Raça, 

como também a conselheira tutelar Adriana Gonçalves Leite da Silva e a 

participante Débora Paschalis. A Presidente interina Márcia Valéria deu início a 

reunião às 15h24min. para tratar da seguinte pauta: 1. Leitura das ATA’s das 

reuniões nº 213º e n° 214º. 2. Expedientes enviados e recebidos. 2.1 Enviados 

–.Ofícios nº 047, nº 048, nº 049, nº 050 e nº 051 de 2019, referentes a ciência e 

publicação do edital 003/2019 e a resolução 001/2019, para os respectivos 

órgãos, Gabinete do Prefeito, DAS, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Vara 

da Infância e Juventude de Mongaguá e Câmara Municipal de Mongaguá; 

Ofício nº 052/2019, referente a resposta ao Ofício do MP nº 524/2019, sobre o 

acompanhamento do pleito para escolha dos novos membros do conselho 

tutelar; Ofício nº 053/2019, referente a devolutiva ao ofício do MP nº 454/2019, 

sobre a ciência do CMDCA em relação a alteração da Lei 2.111/2005; Ofício nº 

054/2019 ao Gabinete do Prefeito, com cópia para a Impressa, no intuito de 

solicitar a ampla divulgação do Pleito para escolha dos novos conselheiros 

tutelares; Ofício nº 055/2019 ao TRE de Itanhaém, solicitando o empréstimo de 

urnas de lona e gabinetes para o dia da eleição unificada do conselho tutelar; 

Ofício nº 056/2019 ao TRE Itanhaém, solicitando a listagem dos eleitores da 

Zona 189º por ordem de seção; Ofício nº 056/2019 ao Gabinete do Prefeito e 

Diretoria de Educação, solicitando a Unidade Escolar EMEF Vereador Joaquim 

Monteiro e o Centro de Exposições e Eventos Itapoan, para a realização da 

eleição unificada do conselho tutelar; Ofício nº 057/2019 à DAS, referente a 

contratação de técnico em psicologia para a aplicação da avaliação psicológica 

dos candidatos ao conselho tutelar; Ofício nº 058/2019 ao Gabinete do Prefeito, 

solicitando a contratação de uma empresa para aplicação da avaliação 

psicológica aos candidatos do conselho tutelar de Mongaguá. 2.2 Recebidos – 

Ofício MP nº 454/2019, referente à ciência deste conselho sobre a alteração da 

lei 2.111, de 15 de julho de 2005; Ofício MP nº 524/2019, referente o 

acompanhamento para escolha dos novos Conselheiros Tutelares; Lei 



 
2.086/2005, referente ao Abrigo; Encaminhamento da Comissão Especial a 

empresas solicitando a cotação orçamentária para a aplicação de provas, 

palestras e capacitações dos candidatos ao conselho tutelar; Divulgação da 

“Ação do Coração”, a ser realizado no dia 02/08/2019, às 10h00min, na Praça 

Mauá, Santos – SP, onde os participantes devem levar um quilo de alimento 

não perecível; Ofício nº 305/2019 do Conselho Tutelar, referente ao 

afastamento médico da conselheira Renata Prudente Cabral Padovani; Ofício 

nº 037/2019 do Centro Terapêutico Oliveiras, referente aos esclarecimentos 

sobre as irregularidades observadas na mesma. 3. Escolha do novo Presidente 

do CMDCA. 4. Assuntos decorrentes. 1. Leitura das ATAs das reuniões nº 

213º e nº 214º. A leitura das ATAs das reuniões nº 213º e nº 214º foi feita pelo 

conselheiro Nivaldo Junior e devidamente aprovadas pelo colegiado. 2.1 

Recebidos- Os ofícios recebidos foram lidos para conhecimento de todos, 

havendo as pontuações da Presidente Interina sobre o processo do pleito para 

escolha dos novos conselheiros tutelares, onde comunicou que o processo 

está seguindo de forma adequada. No ensejo houve o questionamento da 

conselheira tutelar Adriana Gonçalves sobre a fiscalização no dia da Eleição, 

no propósito de não permitir que os eleitores votem mais de uma vez, foi 

explicado a conselheira tutelar que esse ano haverá dois lugares de votação, 

os eleitores serão divididos por seção, sendo assim a população votará no local 

mais próximo da sua residência, bem como os eleitores deverão apresentar o 

titulo de eleitor com o número da seção no momento da votação, o que 

impossibilitará que os cidadãos votem duas vezes. Foi discutido também sobre 

a aplicação das provas e avaliações, onde os presentes dialogaram em 

preservar os candidatos ao conselho tutelar de possíveis fraudes, para isso 

seria necessário contratar uma empresa para realizar tal procedimento, 

assegurando a imparcialidade. A Presidente interina ainda verbalizou sobre a 

carga horária da capacitação, onde constará nos certificados dos participantes 

o total de 40horas (quarenta horas). Em relação a divulgação da “Ação do 

Coração”, o conselheiro Eduardo Mennucci propôs convidar os organizadores 

do evento para realizarem o evento neste município. 2.2 Enviados- Para 

conhecimento do colegiado os ofícios enviados foram apresentados na 

plenária, não havendo resalvas. 3. Escolha do novo Presidente do CMDCA, 

exercício 2019/2021. O conselheiro Anízio Pereira de Santana Neto foi 

indicado para o cargo, não havendo outras indicações ou candidatos. O 

conselheiro Anízio foi eleito como Presidente por aclamação, sem alguma 

abstenção dos membros titulares. O mesmo fez uso da palavra e agradeceu a 

confiança exercida pelo colegiado, como também solicitou o apoio de todos 

para o bom funcionamento do Conselho. 4. Assuntos decorrentes – O 

conselheiro Marcelo Oliveira levantou uma questão referente as novas 

exigências do CMDCA para concessão dos certificados, onde na nova 

conjuntura é solicitado a apresentação de antecedentes criminais do 



 
responsável legal da entidade, comunicou se isso não seria uma forma de 

constrangimento, no entanto os membros presentes afirmaram que tal 

procedimento faz-se necessário para proporcionar maior segurança as crianças 

e adolescentes atendidas pelos programas, serviços ou projetos deste 

município. Em relação ao quorum necessário para deliberações do CMDCA, o 

conselheiro Aires Furtado sugeriu que o regimento interno fosse alterado, 

propôs que ao invés do quorum mínimo de 2/3(dois terços) dos membros 

titulares em plenária, ser 50%(cinquenta por cento) +1 (mais um) dos membros 

titulares presentes em plenária. Ainda discutiu-se sobre a necessidade da 

implementação de um CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) na cidade, 

devido à demanda apresentada no município, assim como a implementação de 

outros serviços, como uma Casa de Passagem. Também foi divulgado sobre a 

realização da Pré-conferência Municipal de Assistência Social, que ocorrerá no 

dia 15/08/2019, às 9h, no CRAS Agenor de Campos e a XI Conferência 

Municipal de Assistência Social, que será realizada no dia 12/09/2019, às 13h, 

no Centro de Eventos e Exposições Itapoan. Não havendo mais nada a tratar a 

Presidente interina Márcia Valéria agradeceu a presença de todos e encerrou a 

reunião.  Eu, Nivaldo de Souza Santos Júnior, redigi a presente ata, que segue 

para aprovação dos conselheiros e posterior publicação. 

 

 

_______________________________ 

Márcia Valéria Santana 

Presidente Interina do CMDCA 

Adendo Lista de Presença 


