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ATA N.°01 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente  

 

Ata da 01ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente realizada no dia 25 de 

janeiro de 2018, às 8 horas, na Secretaria da 

Assistência Social 

 

No dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dezoito, às oito horas, na sala de reunião da 1 

Secretaria Municipal de Assistência Social, situado à Rua Dom Bosco, nº 07, São Benedito, 2 

reuniram-se representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 3 

a presença de conselheiros titulares e suplentes, Eliane da Cruz, do Gabinete do Prefeito 4 

Municipal, Fátima Aparecida Aires de Oliveira, da Secretaria Municipal de Assistência Social, 5 

Maria José Bassaneli F. Jacó, da Secretaria Municipal da Saúde, Ana Maria Almada, da Secretaria 6 

Municipal de Educação, Ivânia Palmeira, da Associação Comercial e Empresarial de 7 

Guaratinguetá, Mariana Brito Horta Nogueira, da Assistencia Social e Psicologia, Micheli 8 

Carvalho Rocha, da Assistencia Social e Psicologia, Eliane Helena da Silva, das Entidades Sociais 9 

que atendem Adolescentes, Luciana Silva, das Entidades que atendem Adolescentes, e os 10 

representantes do Conselho Tutelar, Leila Pisani, Creche Nossa Senhora de Lourdes, Francine 11 

Daniela Paes de Melo, Sasimg, Renata Adriana Scarparo, Comunidade Anuncia-Me, Lucimara 12 

Aparecida Santos e Francis Moreira Carollo, Elis Regina Oliveira, Sasimg, para tratar dos 13 

seguintes assuntos: 1 – Solicitação do Extrato da Conta do FUMCAD; 2 – Calendário de Reunião 14 

do CMDCA 2018; 3 - Diagnóstico CMDCA; 4 - Entrega da Lei Municipal do CMDCA com nova 15 

redação; 5 - Projeto de Lei do FUMCAD de Guaratinguetá; 6 - Relatório do Prefeito Amigo da 16 

Criança da Fundação Abrinq; 7 – Verba do PPA para o Conselho Tutelar 8 - INFORMES 17 

1 - RELATÓRIO DO PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA DA FUNDAÇÃO ABRINQ -  18 

Mariana Horta iniciou a leitura do primeiro dia do evento de integração entre o município e a 19 

Fundação Abrinq realizado em Setembro, quando participou representando o CMDCA, relatando 20 

que o evento contou com a presença de prefeitos e representantes do poder executivo de vários 21 

municípios, que poucos eram dos conselhos da criança e do adolescente, demostrando a vontade 22 

política por parte do executivo. Na leitura vários exemplos de municípios que implantaram 23 

programas inovadores possibilitaram melhorar os índices em relação às políticas públicas voltadas 24 

para as crianças e adolescentes, seja na educação e/ou na saúde. Ivânia comentou que a Andréa 25 

Évora pretende criar com o Fundo Municipal e a Secretaria de Saúde uma ação que visa diminuir 26 

o índice de mortalidade infantil e que deseja a participação do CMDCA com um representante, 27 

quando isto for solicitado Ivânia propõe uma reunião para definir o nome do representante. Em 28 

relação à execução do Prefeito Amigo da Criança, Ivânia propôs á criação de um Grupo de 29 

Trabalho que será formado por ela, Ivânia Palmeira, Ana Almada e Mariana Horta para que possa 30 

mobilizar, melhorar a comunicação e os prazos de trabalho exigidos pelo projeto Prefeito Amigo 31 

da Criança. O CMDCA deverá negociar a contratação de um estagiário para ajudar a Iolanda, por 32 

que os prazos estão sendo exigidos pela Fundação Abrinq. 33 

2- CRECHES – o tema sobre as creches tornou-se assunto após a leitura da experiência de um 34 

município mineiro para ampliação das vagas em creches, lido pela Mariana no relatório, Ana 35 
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Almada comentou que a Prefeitura alugou o antigo prédio do Tribunal de Contas do Estado de 36 

São Paulo na região central para fazer um berçário que atenderá a demanda identificada no 37 

Centro, em razão do fluxo de mulheres no mercado de trabalho, e que outras duas creches estão 38 

em construção, uma no Village Santana e outra no Jardim Primavera, sendo que este é projeto do 39 

Governo Federal e encontra-se com as obras atrasadas e a Secretaria de Planejamento está 40 

buscando formas junto aos responsáveis em Brasília para agilizar a obra. E neste tema voltou a 41 

situação da cobrança das creches, pais relatam a cobrança de ajuda por parte das creches 42 

filantrópicas com valores que variam de R$ 80,00 à R$ 130,00 e ainda a exigência da lista de 43 

material escolar, que se não houver esta “colaboração” à família corre o risco de não conseguir a 44 

vaga. A Ana Almada relatou que apesar de conhecer as histórias não recebe provas concretas em 45 

relação à estas denúncias, assim como o Conselho Tutelar que segundo à Leila também não são 46 

procurados. Para que possamos iniciar o processo de auditoria, Ivânia solicitou que fosse feito um 47 

ofício do CMDCA para a Secretaria de Educação solicitando o mapeamento de quantas crianças 48 

estão inscritas nas creches públicas e filantrópicas, quais creches filantrópicas e quantas crianças 49 

inscritas nelas recebem pela parceria, quantas vagas não são beneficiadas pela parceria. E 50 

solicitou a participação um representante da Secretaria da Educação na reunião de 01 de março 51 

para trazer informações sobre as creches públicas, filantrópicas e particulares, explicando o 52 

trabalho da Educação na fiscalização desta área.  53 

3 – CALENDÁRIO DE REUNIÕES – A Ivânia apresentou o calendário definido para as 54 

reuniões do CMDCA, que normalmente acontecem nas primeiras quintas-feiras do mês em 55 

caráter ordinário, podendo ser remarcado em outro dia em caso de necessidade e quórum. Houve 56 

a aprovação das datas que deverá ser repassada por e-mail à todas entidades, apenas no mês de 57 

fevereiro será definido outra data para que possamos contar com a palestra do Carlos Nambu 58 

sobre o funcionamento do Conselho.  59 

4- VERBA DO PPA PARA O CONSELHO TUTELAR – a Leila do Conselho Tutelar 60 

apresentou um documento enviado ao Conselho Tutelar pela Prefeitura com demonstrativo da 61 

verba no Fundo da Criança e do Adolescente para Manutenção do Conselho dos Direitos da 62 

Criança e do Adolescente com total previsto de R$ 370 mil. Luciana comentou que deve se apurar 63 

se este dinheiro poderá ser colocado na rubrica do FUMCAD, por que a legislação não permite 64 

que o FUMCAD seja responsável por pagamento ao Conselho Tutelar. Ivânia solicitou que fosse 65 

enviado cópia da legislação sobre o assunto, e que fosse agendada uma reunião com o Sr. Gilson 66 

da Fazenda, participando a Leila, a Luciana e ela para fazer esta verificação e já solicitar a 67 

adequação.  68 

5- LEGISLAÇÃO DO CMDCA – Ivânia apresentou para os participantes a nova redação da 69 

legislação do CMDCA, FUMCAD, da Iolanda Elias, subsecretária da Secretaria de Assistência 70 

Social, do Sr. Carlos Nambu, representante da Rede Salesiano no CNAS, e Conselho Tutelar 71 

publicada em 16 de novembro, agradeceu a participação dos conselheiros, da Promotoria, das 72 

entidades que comparecem no ano passado na reunião e que ajudaram na proposta da legislação. 73 

Que para este ano a meta é organizar o processo de trabalho, o regimento interno, o plano de ação, 74 

deixar um legado de um Conselho atuante. A palestra com o Carlos Nambu focará na ação do 75 

CMDCA. Luciana indicou que fosse visitado o CMDCA de Pindamonhangaba que participou de 76 

uma reunião da Rede Salesiana em São Paulo, no dia 16 de novembro, com o Carlos Nambu e 77 

que tratou do papel do Conselhos da Criança e do Adolescente. Que o CMDCA de Pinda 78 

melhorou o seu processo de trabalho e o envolvimento com as empresas para captação de recursos 79 

e execução dos projetos das entidades. A Ivânia propôs que a Eliane, da APAE, a Eliane, do 80 
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Gabinete do Prefeito, e a Micheli, das Assistência Social e Psicologia marcasse uma visita técnica 81 

em Pinda para nos trazer um relatório na próxima reunião. 82 

6 – DIAGNÓSTICO – A Luciana apresentou parte da proposta do Diagnóstico que segue a 83 

tecnologia social da Prattein e Fundação Telefônica, que requer a participação de um grupo de 84 

trabalho e tempo para a execução até 15 de Abril, para entrar proposta na lei orçamentária. Ivânia 85 

formou o grupo de trabalho com Fátima, Luciana, Ana Almada, Iolanda, Maria José para iniciar 86 

este processo e vai conversar com outras pessoas para que indique um profissional que possa ser 87 

contratado para apoiar o Grupo de Trabalho.  88 

7 – SOLICITAÇÃO DO EXTRATO DO CMDCA – Ivânia solicitou que seja oficiado à 89 

Secretaria da Fazenda para liberação do extrato, por que houve campanha com pessoa física no 90 

final do ano passado na BASF e ela precisa verificar o repasse para que apresente a documentação 91 

para seja entregue à Receita Federal no período do Imposto de Renda. A Comunidade Anuncia-92 

Me também fez campanha e precisa passar pelo mesmo processo. Eliane, secretária dos 93 

Conselhos, informou que já havia solicitado e que pediria ao secretário da Assistência Social, 94 

Alexandre Dias, para reforçar o pedido. 95 

8 – INFORMES – Luciana apresentou um ofício encaminhado no ano passado à ONG Novo 96 

Amanhã, protocolado pelo Rafael, que a entidade deveria se adequar ao Estatuto da Criança e 97 

Adolescente para o funcionamento adequado à lei. Pelo ECA é de responsabilidade do CMDCA 98 

notificar o Promotoria da Infância e Juventude e ao Conselho Tutelar sobre as entidades 99 

registradas e não registradas que estão atuando com este público. Ivânia solicitou que fosse 100 

oficializado os dois órgãos para que haja fiscalização.  101 

Não havendo mais a ser tratada, a ata segue assinada pela presidente Ivânia Palmeira, em 26 de 102 

janeiro de 2018.  103 


