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

 

Ata da 1ª Reunião do Conselho Municipal da Criança 

e do Adolescente realizada no dia 07 de abril de 2016, 

às 08 horas, na Secretaria Municipal de Assistência 

Social  

 

Aos sete de abril do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas, na sede da Secretaria Municipal de 1 

Assistência Social, reuniu-se os representantes do Conselho Municipal da Criança e do 2 

Adolescente, por meio de convocação, com a presença Francisco de Oliveira , atual Secretário 3 

Municipal de Assistência Social, Vera Lúcia Cruz, representante titular da Secretaria Municipal da 4 

Saúde, Maria José Bassanelli Jacó, representante suplente da Secretaria Municipal da Saúde, 5 

Ivânia Rosane Palmeira, representante titular da Associação Comercial e Empresarial de 6 

Guaratinguetá e presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Ilísia Maria de 7 

Medeiros, representante titular de Entidades Sociais que atendem crianças, Luciana Aparecida 8 

Silva, representante titular de Entidades Sociais que atendem adolescentes, Karina de Souza 9 

Moraes, representante suplente de Entidades Sociais que atendem adolescentes, Leila Aparecida 10 

Pisani Rocha, representante do Conselho Tutelar, Fátima Aparecida Aires de Oliveira, 11 

representante do CRAS Parque São Francisco, Francine P. A de Vasconcelos, representante da 12 

Comunidade Anuncia-Me, Andrea Lauermann, representante do Instituto Lucas Amoroso, Eliane 13 

Corrêa Silva, secretária executiva dos Conselhos. A pauta do dia foi para tratar a Recomposição 14 

dos Membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescentes que se afastaram após a 15 

recondução realizada e publicada na Portaria nº 10.180 publicada em 05 de novembro de 2015. 16 

Os representantes titular e suplente da Secretaria de Assistência Municipal e da Secretaria 17 

Municipal de Esportes terão que ser recompostos em razão das demissões de cargos 18 

comissionados e/ou afastamento pela Lei Eleitoral. E haverá necessidade de recompor o suplente 19 

dos Profissionais da Área de Assistência Social e Psicologia e o suplente de Entidades Sociais que 20 

atendem crianças. A presidente Ivânia Palmeira também apresentou o seu pedido de substituição 21 

no cargo de presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente em razão de 22 

compromissos profissionais, ficando apenas com o cargo de conselheira. Ficou acordado que o 23 

CMDCA oficializará a Secretaria Municipal de Assistência Social e a Secretaria Municipal de 24 

Esportes para indicar os novos representantes das pastas, assim como às instituições cadastradas 25 

para encaminhar o nome dos novos representantes para as suplências dos Profissionais da Área de 26 

Assistência Social e Psicologia e de Entidades Sociais que atendem crianças, somente após esta 27 

recondução será feita uma reunião para a substituição da presidência. O senhor Francisco  28 

Oliveira se apresentou como o novo Secretário Municipal de Assistência Social em substituição 29 

ao senhor Marcos Evangelista da Silva Rodrigues que se afastou para concorrer ao pleito eleitoral 30 

municipal no mês de outubro. O senhor Francisco apresentou à nova secretaria executiva do 31 

CMAS, Eliane Corrêa, que dará suporte à secretaria do CMDCA. A senhora da Ivânia Palmeira 32 

aproveitou a presença do senhor Francisco para pedir a contratação de secretária executiva para 33 
ficar exclusivamente cuidando dos assuntos internos do CMDCA. A este pedido, o senhor 34 
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Francisco solicitou que juntamente com os conselheiros fosse verificado a legislação federal sobre 35 

a obrigatoriedade de uma contratação exclusiva para que possa fazer a solicitação ao Gabinete do 36 

Prefeito. Na sequência, o senhor Francisco Oliveira comentou sobre que a Secretaria de 37 

Municipal de Assistência Social promoverá entre os dias 11 e 21 de maio a terceira edição da 38 

Campanha de Mãos Unidas no enfrentamento à Violência, ao Abuso e a Exploração Sexual de 39 

Crianças e Adolescentes. Com apoio do Conselho Tutelar e as técnicas do CREAS e CRAS será 40 

realizada campanhas de conscientização e visitas nas escolas municipais entre os dias 11 e 20 de 41 

maio. E no dia 21 de maio a campanha será finalizada com uma passeata que sairá da Avenida 42 

Presidente Vargas em direção à Praça Conselheiro Rodrigues Alves onde será realizado um evento 43 

com agentes culturais do município e outras ações de conscientização junto à comunidade. O 44 

senhor Francisco pediu apoio dos Conselheiros na ação de divulgação, mobilização e participação 45 

nesta campanha, destacando que desde a primeira edição houve impacto no aumento no número 46 

de denúncias em relação a violência e exploração infantil. A Ivânia Palmeira pediu que a 47 

Secretaria de Educação fosse parceira nesta campanha para que mobilize os pais nas escolas 48 

durante o período de reunião e que após o evento fosse feito um calendário de encontros nas 49 

escolas para palestra sobre o tema, dando continuidade na conscientização das famílias com o 50 

apoio do Conselho Tutelar. E que a Alessandra Marucci responsável pela comunicação da 51 

Prefeitura Municipal desse apoio na divulgação em rádio, mídia impressa e redes sociais. Na 52 

continuidade da reunião a conselheira Tutelar Leila Pissani comentou o andamento dos trabalhos 53 

dos novos conselheiros junto ao Conselho Tutelar, pedindo a continuidade de capacitação 54 

profissional dando preferência à juristas que tratam do ECA, aos pedidos de melhorias 55 

administrativas que estão sendo prontamente atendidas pelo Gabinete do Prefeito Municipal e a 56 

provável substituição dos conselheiros Liliam de Oliveira e Thiago Salvador que pretendem 57 

concorrer ao pleito eleitoral municipal de outubro. A Ivânia Palmeira orientou que os suplentes, 58 

mesmo os que não tomaram posse ou fizeram a capacitação, fossem convocados por ofício e pelo 59 

Diário Oficial do Município para que tomem posse do cargo para esta substituição. Porém que 60 

antes do afastamento dos conselheiros, os mesmos deviam notificar à Administração Pública e à 61 

Promotoria sobre o prazo de afastamento, os vencimentos dos salários e se caso não eleitos 62 

perdem à vaga ou se podem retornar ao exercício do cargo no Conselho Tutelar. Sobre este tipo de 63 

afastamento não há nada constando no edital de eleição do Conselho Tutelar ou na Lei Municipal 64 

que criou o Conselho, por esta razão a Ivânia Palmeira pediu que os conselheiros fizessem uma 65 

consulta prévia para que não haja prejuízo aos cargos para que foram eleitos e nem a parte 66 

jurídica do Conselho Tutelar. Na sequência foi colocada em pauta a necessidade de definir a 67 

agenda de visitas às entidades para renovação do Certificado do Conselho Municipal da Criança e 68 

do Adolescente para o biênio 2016/2017, em comum acordo na próxima reunião será definido 69 

todo este processo. A representante do Instituto Lucas Amoroso, Andrea Lauermann, comentou 70 

que a entidade recebeu uma doação no valor de seis mil reais que foram depositados no Fundo 71 

Municipal da Criança e do Adolescente que o mesmo será aplicado na compra de bens móveis 72 

para a nova casa de atendimento da entidade. Entretanto, foi levantado pelos conselheiros que não 73 

há nenhum projeto de incentivo fiscal para captação própria aprovado pela entidade de acordo 74 

com o último edital, ficando assim configurado possível ilegalidade na doação desta verba. A 75 

Ivânia Palmeira solicitou que fosse criado uma comissão para trabalhar o novo edital de projetos 76 
para as entidades sociais, tendo em vista que muitas não participaram do edital anterior por não 77 

tomarem conhecimento da sua publicação até pela falta de secretária à frente do CMDCA. Assim 78 

o dinheiro recebido pelo Instituto Lucas Amoroso ficará na reserva do FUMCAD para que possa 79 
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ser aplicado no próximo edital e projeto aprovado. A comissão que avaliará as mudanças 80 

necessárias para o novo edital é formada por Luciana Silva, Ilísia Maria de Medeiros e Maria José 81 

Bassaneli Jacó que tem o prazo até 19 de abril para apresentar a sugestão com as mudanças 82 

necessárias para o próximo edital. Por solicitação de Luciana Silva, antes da aprovação final do 83 

edital o mesmo deve passar pela análise da Secretaria Municipal da Fazenda e pela Secretaria 84 

Municipal de Administração. Por haver muitos assuntos a serem tratados com urgência ficou 85 

agendado para o dia 19 de abril, terça-feira, das 8h às 10h, uma reunião extraordinária que terá em 86 

pauta a recomposição do CMDCA, a análise do novo edital para projetos, programação de visitas 87 

as instituições e Plano Decenal do Município para aprovação. Sem mais assunto a ser tratado, eu, 88 

Luciana Silva, Secretária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, lavrei a presente 89 

ata que, se aprovada, será assinada pela Senhora Ivânia Rosane Palmeira, Guaratinguetá, 07 de 90 

abril de 2016.  91 

 


