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ATA N.°07 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente  

 

Ata da 07ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente realizada no dia 03 de 

Maio, às 8 horas, na Secretaria da Assistência Social 

 

No dia três de maio de dois mil e dezoito, às oito horas, na sala de reunião da Secretaria 1 

Municipal de Assistência Social, situado à Rua Dom Bosco, nº 07, São Benedito, reuniram-se 2 

representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a presença 3 

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

Municipal, Fátima Aparecida Aires de Oliveira, representante da Secretaria Municipal de 5 

Assistência Social, Ivânia Palmeira, representante da Associação Comercial e Empresarial de 6 

Guaratinguetá, Eugênia Christina Bezerra de França Silva, representante de Entidade Sociais que 7 

atendem crianças, Eliane Helena Silva e Luciana Aparecida Silva, representante de Entidades 8 

Sociais que atendem adolescentes, Vivian Silva Fontes, representante da OAB Guaratinguetá, 9 

Mariana Brito Horta e Micheli Carvalho Rocha, representantes de Profissionais da Área de 10 

Assistência Social e Psicologia, Ana Paula Leandra Cordeiro, Creche Nossa Senhora de Lourdes, 11 

Rafael da Silva, representante da ONG Novo Amanhã, Andrea Lauermann, Instituto Lucas 12 

Amoroso, Marcia Del Mônaco, Creche Chico Xavier, ,  Ana Luiza Zangrandi, da Guarda Mirim. 13 

CONSELHO TUTELAR– A Ivânia iniciou a reunião informando que o CMDCA recebeu a 14 

denúncia oferecida pelo Conselheiro Tutelar Sr. Marcelo Henrique de Oliveira, solicitando 15 

apuração de irregularidade em relação à conduta profissional da Sra. Liliam de Oliveira. Ivânia 16 

fez a leitura do documento e fez o deferimento de aceite do documento. Seguindo a nova 17 

legislação do CMDCA, fez-se a escolha dos membros da Comissão de Ética do CMDCA, 18 

composto por três representantes do CMDCA, um indicado pela Secretaria Municipal de 19 

Assistência Social, um indicado pela Procuradoria Geral do Município, formada pelos 20 

representantes do Conselho: Dra. Vivian, Eugênia Cristina e Eliane da Cruz; representante da 21 

Secretaria Municipal de Assistência Social: Fátima Aires; representante da Procuradoria Geral do 22 

Município, indicada pela Secretaria Municipal de Justiça é Dra. Soraya Regina Souza Filippo 23 

Fernandes, os representantes se reunirão posteriormente para dar andamento na apuração dos 24 

fatos.  25 

ESCALA – A Ivânia solicitou à representante do Conselho Tutelar que seja enviado mensalmente 26 

ao CMDCA a escala e contatos dos conselheiros para publicação em Resolução, em razão da 27 

dificuldade encontrada em alguns casos de contato com os mesmos em período de plantão. 28 

CONFERÊNCIA – A Ivânia informou a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 29 

Adolescente, que de acordo com a Resolução nº 202, de 21 de Novembro de 2017, acontecerá no 30 

dia 15 de setembro, reforçou a necessidade da mobilização dos jovens das escolas públicas 31 

municipal, estadual e particular no evento. Ivãnia agendou uma reunião de planejamento com a 32 

comissão da Conferência Municipal, formada por Ivânia, Mariana, Ana Paula, Luciana, Fátima, 33 

para o dia 05 de maio. 34 

CAMPANHA – A Ivânia informou que houve a necessidade da mudança do workshop da 35 

campanha para o dia 17, no mesmo horário e local, sem mudança dos convidados, que é 36 

importante para discutir o papel da responsabilidade da sociedade, convidar a imprensa, as escolas 37 
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públicas municipal e estadual, creches, particulares, entidades. Explicou que em cada mesa terá 38 

um moderador do CMDCA, alguém do CMDCA anotando as falas que será feito um plano de 39 

ação no final. Nos eventos do CMDCA temos que mostrar força do conselho, cada instituição 40 

levando cinco pessoas, pessoas estratégicas para debater o tema, pedir a diretoria de ensino e à 41 

secretaria de educação. Márcia Del Mônaco comentou que levará para reunião das creches este 42 

workshop, pedindo para levar às creches para a reunião com as famílias. Fátima disse que foi 43 

providencial a mudança para que o a campanha aconteça no decorrer do ano, para poder atingir as 44 

entidades e escolas. A caminhada será mantida no dia 18, com a representatividade de todas as 45 

entidades, concentração às 8h, na Avenida Presidente Vargas, saída até Praça Conselheiro, Fátima 46 

disse que tem que fazer ofício para o Trânsito e Polícia Militar para solicitar apoio ao evento.  47 

Eleição – Ivânia informou que na reunião de Junho iniciará a programação para eleição do 48 

CMDCA. 49 

EDITAL – Neste ano Ivânia disse que o CMDCA deverá participar do Edital Itaú 2018, que na 50 

próxima reunião será feita a leitura do Edital e definição da participação do FUMCAD. 51 

CONVITE - Márcia Del Mônaco informou que o município por meio da Secretaria da Educação, 52 

participará da Semana Mundial do Brincar, o responsável pela organização do evento é Lila, da 53 

Aliança pela Infância e trata da política pública da infância, depois colocará o tema no conselho, 54 

de 21 a 25 de maio. Terá que ter um representante do CMDCA para fazer parte da mesa no dia 23 55 

de maio, participe desta abertura, constará da mesa direito de brincar de corpo e alma na nossa 56 

cidade, Calendário da semana mundial de brincar. Sugere que entre no calendário anual do 57 

CMDCA a partir do próximo ano, que para este evento houve o envolvimento das creches para 58 

ações nesta semana. Ivânia pediu que as próprias Secretarias Municipais tenham dados que sejam 59 

apresentadas para este evento, que o poder público se posicione. 60 

REUNIÃO – A partir deste convite, Andréa, representante do ILA comentou que se surpreende 61 

que a Secretaria de Educação se envolveu na Semana do Brincar, por que o ILA desenvolveu o 62 

curso “Brincar na Primeira Infância” e solicitou parceria com o Poder Público para o 63 

envolvimento de educadores, monitores da inclusão social nas escolas públicas, conselho tutelar e 64 

que não houve interesse do Gabinete para custear a participação dos representantes públicos. As 65 

representantes das Instituições narraram várias dificuldades de parceria com a atual gestão em 66 

relação à Saúde, Educação, Assistência Social, após Ivânia comentou que os Conselhos estão 67 

sendo enfraquecidos por não atuar em conjunto, articulando se para cobrar da Prefeitura o 68 

cumprimento da legislação e do processo de atuação das entidades. E que CMDCA também está 69 

agindo da mesma maneira, por que as 33 entidades não pensam no Conselho como parceria para 70 

articular as melhorias necessárias. Ivânia pediu para que todos façam um documento com todas as 71 

denúncias e apontamentos necessários para melhoria de cada segmento, que ela agendará uma 72 

reunião com o Gabinete convidando todos os Conselhos para que possamos articular uma ação. 73 

Andréa comentou que o ILA criou uma ouvidoria com as famílias, sendo documentado e assinado 74 

com RG, muitos casos são referente à falta de médicos especializados e remédio, Micheli, da Casa 75 

Laura Vicuña comentou que os hospitais não tem ala de psiquiatria infantil que um das criança 76 

teve que ser internada na ala de adulto, para não ficar no corredor, para que ela pudesse ter 77 

acompanhante. Ivânia disse que nesta reunião com o Prefeito as entidades devem levantar os 78 

pontos negativos, seguindo as premissas do Prefeito Amigo da Criança, temos que cobrar qual 79 

atendimento que se dá na saúde, criança com deficiência e sem deficiência, educação também na 80 

inclusão social, transporte público, que é preciso sair da reunião com uma posição mais 81 

propositiva; Eugenia disse colocar todas as forças para resolver os pontos negativos, para que 82 
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tenhamos efetividade de resultado, estamos muito especialistas em leis e teoria, sem efetividade 83 

do resultado.  84 

Mariana completou com informações da Reunião que os representantes dos Conselhos tiveram 85 

com o Secretário de Assistência Social, Sr. Arilson, que pediram melhor estrutura para os 86 

Conselhos, com a Casa do Conselho – foi pensado no antigo prédio do CRAS Pedregulho, na 87 

Avenida João Pessoa, um espaço que poderia fazer em formato de plenário, para a participação da 88 

sociedade, já que eles não participam e não sabem do papel dos conselhos. Vivian colocou a 89 

sugestão para que o Conselho da Educação, Cultura e Saúde seja participativo junto nesta casa. E 90 

que deve ser colocado uma secretária executiva de forma permanente e que seja responsável para 91 

atuar conjuntamente com os conselhos. 92 

Não havendo mais nada a ser tratada, a ata segue assinada pela presidente Ivânia Palmeira, 03 de 93 

Maio de 2018. 94 


