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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 
 
Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às 09:30 horas, foi iniciada a reunião de eleição e 
posse do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, os conselheiros recém-
empossados são: Paulo Cardoso Ferreira da Silva Junior - FUNDAC, Zelma Therezinha Landi – Guarda Mirim, 
Érika Lunardi Longo – Projeto Namaskar, Eunice Maria Feliciano de Moura – Secretaria Municipal de 
Cidadania e Desenvolvimento Social,  Luiz Carlos Castilho Junior – Associação Esportiva de Ubatuba, Rodrigo 
Silva Lemos – Gaiato, Ivan Carlos Silva Lima – Guarda Mirim, Wagner Aparecido Nogueira – Secretaria de 
Esportes e Lazer, Claudia Anaya Espinosa - Fundação Pró Tamar, e José Marcio de Souza Cândido - Secretaria 
Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social. A reunião foi iniciada pelo conselheiro José Márcio de 
Souza Candido na qualidade de representante da Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento 
Social, órgão do poder público no qual o CMDCA é vinculado administrativamente, o qual fez a leitura do 
Decreto n.º 5986 de 15 de agosto de 2014, publicado em 19/08/14 pelo jornal DIÁRIO DO LITORAL que torna 
pública a relação dos representantes do poder público municipal e das entidades da sociedade civil que 
compõem o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA que segue anexo. 
Estavam presentes também: Carla Nogueira Bezerra – Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento 
Social e Renata Vitória Dugain da Secretaria Municipal de Educação. Foi observado na leitura que a entidade 
O GAIATO, protocolou junto ao conselho um ofício solicitando a substituição do seu representante titular 
pelo suplente, que também segue anexo. Em seguida o conselheiro Márcio anunciou a todos os presentes a 
escolha da Sra. Carla Nogueira Bezerra, presente na reunião, como Secretária Executiva do CMDCA e propôs 
a leitura coletiva do Regimento Interno, sugerindo que ao final sejam destacados os pontos onde houve 
sugestões de alterações. A conselheira Zelma Therezinha Landi solicitou dispensa da leitura integral 
considerando que todos os conselheiros receberam o Regimento via e-mail antecipadamente para leitura.  O 
Plenário acatou por unanimidade a sugestão e não havendo alterações o Regimento Interno foi aprovado 
por unanimidade. Após a aprovação do Regimento o Sr. Márcio lembrando os termos deste documento 
ressalta a composição paritária da Mesa Diretora. A seguir o mesmo coloca a matéria em discussão para 
eleição dos cargos de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro e Segundo Secretários. Finalizado o processo de 
votação, a Mesa Diretora fica assim composta: Presidente: José Márcio de Souza Candido, RG. 18.084.435-0, 
representante da Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social, Vice-Presidente: Luiz Carlos 
Castilho Junior, RG. 14.753.553-0, representante da entidade Associação Esportiva de Ubatuba, Primeiro 
Secretário: Rodrigo da Silva Lemos, RG. 34.251.020-4 representante da entidade O GAIATO (sociedade civil) 
e Segundo Secretário: Wagner Aparecido Nogueira, RG. 13.003.228-1, representante da Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer. Restava ainda na ordem do dia, um último ponto de pauta: Comissões 
Especiais Permanentes. O conselheiro Márcio apresenta uma proposta de resolução com as atribuições e 
funcionamento das Comissões Especiais Permanentes para apreciação e votação. Foi feita a leitura da 
resolução, que após algumas correções de ordem ortográfica e outros ajustes, foi aprovada por 
unanimidade. Após a aprovação desta resolução, o Presidente recém-eleito consultou o Plenário do CMDCA, 
quanto a oportunidade da manifestação dos conselheiros titulares e suplentes em escolherem as comissões 
de sua preferência, obedecendo aos critérios de paridade. A composição das Comissões Especiais 
Permanentes, ficou assim estabelecida: Finanças e Orçamentos: Wagner Aparecido Nogueira (Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer), Rodrigo da Silva Lemos (O GAIATO) e José Márcio de Souza Candido 
(Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social); Comunicação: Claudia de Anaya Espinosa 
(Fundação Pró Tamar) e Lívia Rangel Soffredi (Fundac); Registro de Entidades e Programas: Érika Lunardi 
Longo (Projeto Namaskar), Zelma Therezinha Landi (Guarda Mirim) e Maria Bolzan Camargo (Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer); Formação e Políticas Públicas: Eunice Maria Feliciano de Moura (Secretaria 
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Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social), Ivan Carlos Silva Lima (Guarda Mirim) e Érika Lunardi 
Longo (Projeto Namaskar); Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente: Paulo Cardoso Ferreira da Silva 
Júnior (Fundac), Luiz Carlos Castilho Júnior (Associação Esportiva de Ubatuba) e Claudia de Anaya Espinosa 
(Fundação Pró Tamar). Devido as ausências de alguns titulares e suplentes, ficou para a próxima reunião a 
alocação dos representantes ausentes nas comissões que ficaram incompletas bem como a indicação dos 
presidentes e relatores de cada comissão, cuja decisão deverá ocorrer entre seus pares.  Foi sugerido que o 
CMDCA pudesse criar uma resolução que normatize a participação de convidados nas reuniões deste 
conselho para garantir o bom andamento das sessões no que diz respeito aos assuntos em pauta. Após a 
formação parcial das comissões, foi discutido e aprovado pelos presentes uma força tarefa para organização 
da sala do conselho (CMDCA) que acontecerá no dia 27 de agosto, das 08 às 12 horas, com a presença do 
presidente e secretário eleitos, secretária executiva do conselho e ex-presidente. Também confirmaram 
presença a Eunice, o Vagner e o Paulo. Os demais representantes que quiserem colaborar também serão 
bem vindos. Terminados os assuntos da pauta foi informado que o CMDCA deveria indicar um representante 
para o Conselho Municipal sobre Drogas – COMUS. O conselheiro Luiz Carlos Castilho se colocou à 
disposição para representação o Conselho e como ninguém se opôs, ficou para o presidente do CMDCA 
encaminhar um ofício ao Fórum, seu local de trabalho, solicitando liberação para que o mesmo possa 
participar. Finalizada a pauta foi aberto para informes. O Presidente comunica que na sessão de Câmara do 
dia 19 de agosto de 2014 foi aprovada por unanimidade o projeto de lei do CMDCA sem nenhuma alteração. 
Apesar da aprovação, também houve o fato de que cinco conselheiros tutelares solicitaram a retirada do 
projeto de lei alegando que não haviam sido informados e não tinham participado da sua elaboração, o que 
conforme o conselheiro Luiz Carlos não confere. O Presidente Márcio, também lembra que telefonou para 
conselheira tutelar Natália e enviou via e-mail a proposta do PL do CMDCA ao Conselho Tutelar que acusou o 
recebimento, mas não se manifestou. A conselheira Érika levantou a questão da Lei Autorizativa de 
Convênios, cuja inexistência está inviabilizando algumas entidades de receberem verbas de projetos já 
aprovados, como é o caso do próprio Namaskar e do Gaiato. Ambos não têm a lei autorizativa e já 
protocolaram ofício na Assistência Social solicitando à câmara uma minuta da lei supracitada.  Houve várias 
contestações sobre a legalidade de se solicitar aprovação da Câmara Municipal neste caso. Os conselheiros 
Zelma, Luiz Carlos, Eunice, comentaram a respeito. Não havendo entendimento consensual, o Presidente 
Márcio, sugere que a Comissão de Finanças e Orçamento se reúna com os Secretários de Assuntos Jurídicos 
e da Fazenda para fechar questão sobre o assunto. Nada mais a tratar o Presidente eleito deu por encerrada 
a presente reunião, onde segue ata assinada pelo Presidente e primeiro Secretario, com a lista de presença 
dos participantes anexo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Márcio de Souza Candido  Rodrigo da Silva Lemos 
Presidente      Primeiro Secretário 


