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ATA N.°09 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente  

 

Ata da 09ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente realizada no dia 07 de 

Junho, às 8 horas, na Secretaria da Assistência Social 

 

No dia sete de junho 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, Ana Almada, representante da Secretaria Municipal de 4 

Educação, 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, representante de Profissionais da Área de Assistência Social e Psicologia, 10 

Leila Pisani, do Conselho Tutelar, Daniele Calheiros, secretária executiva do CMAS, Lucimara 11 

Santos, representante da Comunidade Anuncia-Me, Renata Scarparo, Lar das Criança São Pedro 12 

Apóstolo, Elis Regina de Oliveira, do Serviço de Ação Social da Igreja Metodista, Ana Paula 13 

Leandra Cordeiro, Creche Nossa Senhora de Lourdes, Andrea Lauermann, Instituto Lucas 14 

Amoroso, Ana Luiza Zangrandi, da Guarda Mirim, Willians Augusto Barnabé, estagiário de 15 

serviço social do Instituto Lucas Amoroso. 16 

A reunião iniciou com o comunicado da Ivânia de que se afastará por uns dois meses da 17 

presidência do CMDCA em razão de um tratamento médico, que as deliberações passam a ser de 18 

responsabilidade da Mariana Horta, vice-presidente, com apoio da equipe do CMDCA. Que 19 

acompanhará os debates do conselho por meio do grupo na rede sociais, mas que não poderá estar 20 

presente nas reuniões ordinárias e extraordinárias que serão agendadas. Na sequência as pautas 21 

tratadas foram: 22 

RESULTADO DA CAMPANHA MUNICIPAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA SEXUAL – 23 

Ivânia agradeceu o apoio de toda a equipe para a realização do Workshop, uma demanda 24 

assumida pelo CMDCA junto com o CREAS. Que as creches filantrópicas fizeram uma 25 

participação especial que foi comentado na cidade, e em relação ao material à Prefeitura tem todo 26 

um processo burocrático, mas a campanha tem que ter o envolvimento do conselho, da sociedade 27 

civil, dos atores responsáveis pela ação junto à criança e adolescente. Em relação ao material, a 28 

licitação da camiseta será feita no dia 21 de junho e que a parte gráfica também está na 29 

programação. E que este atraso não pode comprometer a continuidade do trabalho nas escolas e 30 

nas instituições pelo CRAS e Conselho Tutelar a partir de agosto. Mariana comentou que em 31 

nível institucional já teve palestra com a Mireli do Conselho Tutelar, o resultado é que novos 32 

casos foram narrados pelas crianças e que fica preocupada se o CREAS terá capacidade para o 33 

atendimento. Ivânia comentou que o Antonio relatou que entregou a proposta de atendimento para 34 

a Assistencia Social e Saúde, é necessário conhecer o plano, saber onde está e o que aconteceu 35 

com o mesmo. Daniele, do CREAS, disse que entregou para o Alexandre Dias e que o atual gestor 36 

Arilson desconhece a proposta e que será levantado onde se encontra. Em relação a demanda do 37 
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CREAS, Daniele Calheiros disse que hoje está com 80 casos de vários tipos de violência, abuso e 38 

outras necessidades e que estão fazendo o acompanhamento com três técnicos, sendo que cada um 39 

será responsável por 80 casos, ou seja, há disponibilidade da equipe que hoje trabalha dentro do 40 

planejamento. Explicou que até 2014 a equipe do CREAS era concursada, depois disso foram 41 

contratadas profissionais. Que neste período ficou afastada deste órgão e que ao retornar em 2017 42 

avaliou que as contratadas foram dispensadas, acarretou na perda de vínculo com os pacientes, 43 

atraso no atendimento, para reverter a situação pediu apoio da Secretaria da Saúde para voltar o 44 

atendimento, entende que a qualidade do serviço na política pública seria melhor se houvesse a 45 

um atendimento com a estruturação de modelo especializado. 46 

Ivânia cobrou a implementação do processo padrão de notificação dos casos de violência contra 47 

criança e adolescente, sendo primeiramente notificado o Conselho Tutelar que fará o 48 

encaminhamento aos órgãos, tem que ficar estabelecido todo procedimento.  49 

CONSELHO TUTELAR – Dra. Vivian explicou que o trabalho da Comissão de Ética já está 50 

apurando a denúncia recebida. Expos como funciona a comissão de ética respeitando a legislação 51 

nova do CMDCA, artigo 57 foi criada. Vivian disse que o processo não é desconhecido, mas a 52 

legislação avançou e que a maioria das sindicâncias são iniciadas por publicação da portaria. E 53 

que o nosso ficou instituído por Ata. A reunião subsequente da Comissão seguiu o rito do artigo 54 

58, ficando a Dra Soraya como presidente e Dra. Vivian como secretária, que deve ser 55 

encaminhado para a promotoria. Em virtude da adequação da nova legislação, o regimento interno 56 

novo do CMDCA está sendo atualizado, valendo ainda o Regimento interno do CMDCA de 2014 57 

que ainda não contempla a comissão de ética, mas que isto não traz prejuízo ao trabalho tendo em 58 

vista que a Legislação Federal e do Funcionalismo Público são superiores.  Ivânia pede atenção 59 

na apuração para que seja deixado claro as motivações da denúncia. Dra. Vivian destacou que as 60 

apurações já feitas não serão debatidas em reunião ordinária do CMDCA por causa do sigilo 61 

exigido em lei municipal do CMDCA. 62 

REGIMENTO INTERNO – Sendo refeito conforme orientação da nova legislação e que exigirá 63 

a formação de comissão de trabalho, Ivânia agendou uma reunião extraordinária para o dia 21 de 64 

maio para debater a formação destes grupos. 65 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL – Luciana solicitou projeto para o Instituto Dialogare para a 66 

realização do evento, apresentará a proposta até outra reunião. 67 

SAÚDE – Andréa, do Instituto Lucas Amoroso, pediu para o CMDCA não ignorar a falta da 68 

participação da Secretaria da Saúde nas reuniões do CMDCA e que, evidentemente, ao fato doar o 69 

psicólogo para o CREAS significa que grandes ações com grandes favores, mas não resolvendo o 70 

problema da falta de psiquiatra e psicóloga na rede. Daniele comentou que o CREAS está 71 

realizando, que seja dado continuidade a efetividade da demanda. Ivânia disse que é necessário 72 

também solicitar da Secretaria da Saúde uma posição sobre o projeto do Antonio e a proposta para 73 

execução da mesma.  E que a reclamação da Andréa tem razão, que as crianças precisam de 74 

acompanhamento precisa de atendimento especializado, lembrando o caso já abordado em Abril 75 

da adolescente da Casa Laura Vicuña, Larissa, que precisa de atendimento psiquiátrico infantil em 76 

razão das consequências que hoje manifesta por causa de violência, mas que há dificuldade da 77 

Saúde em atender esta solicitação. Andréa e Leila, do Conselho Tutelar, comentaram que há 78 

vários casos que são encaminhados à Saúde, mas não há retorno e que fica esperando, ainda mais 79 

quando se envolve crianças especiais. Mariana denunciou a demora da entrega do passe escolar, 80 

Fátima comentou que irá ver no CRAS se a liberação do passe já foi feita. Ivãnia solicitou que 81 

fosse feito um oficio para a Secretária da Saúde com cópia do Gabinete e Promotoria cobrando 82 
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posição sobre o atendimento da Saúde.  83 

INFORMES – Houve solicitação da Promotoria por ofício pedindo informações sobre a 84 

Comissão Intersetorial de Medias Socioeducativas que deveria ser criada após o Plano Municipal 85 

de Medidas Socioeducativas. Ivânia pediu que fosse respondido à Promotoria que não houve a 86 

formação da Comissão que na época estava em mudança de Governo, que o CMDCA fará esta 87 

solicitando pedindo a formação já para a Reunião Ordinária de 05 de Julho. E que na Reunião do 88 

Conselho deve solicitar atualização do Diagnóstico.  89 

PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA – Terá que trocar a Andréa como indicada do Gabinete, 90 

Ivânia vai solicitar a participação do Lelé Porto, chefe de Gabinete. Informou que Iolanda saiu e 91 

foi trocada a Ana Paula Diniz.  92 

INCLUSÃO – Em resposta a ação da Semana do Brincar e do questionamento do Instituto Lucas 93 

Amoroso e do Conselho da Deficiência sobre a qualidade da Educação para crianças especiais, 94 

Ivânia solicitou que haja um convite para a Secretária Beth Sampaio para ir explicar o que está 95 

sendo feito na pasta sobre a área da inclusão.  96 

CONSELHOS – Em razão das dificuldades encontradas pelos Conselhos, Ivânia sugeriu o 97 

agendamento para setembro da reunião entre os Conselhos para articulares ações para conversar 98 

com o Executivo para que haja mais transparência nas aprovações da Leis que envolvem cada 99 

Conselho, participação no LDO da política pública e plano de ação.  100 

EDITAL ITAÚ SOCIAL – Ivânia colocou em pauta que o Itaú Social lançou o Edital Fundos da 101 

Criança e do Adolescente 2018, que desde o ano passado do CMDCA colocou como meta em 102 

participar. Antes, entretanto, verificamos a necessidade de reestruturar o CMDCA, iniciando: 103 

nova eleição, reavaliação e criação da nova legislação, participação no Prefeito Amigo da 104 

Criança, levantamento das demandas que por lei são obrigações da Conselho, o diagnóstico, 105 

Plano de Ação, Plano Municipal da Política da Criança e Adolescente, entre outros. Material que 106 

o CMDCA tem disponível, mas que estão desatualizados e não retratam as necessidades e 107 

demandas trazidas pela sociedade civil nas reuniões. Sendo este um ponto de fraqueza, o CMDCA 108 

analisou que o Edital do Itaú Social nos seus objetivos vem de encontro com um dos nossos 109 

objetivos: Contribuir para o fortalecimento institucional dos Conselhos na formulação de planos 110 

de ação e mobilização de recursos e que para esta execução é necessário termos um Diagnóstico, 111 

o que hoje não seria possível em razão da falta de orçamento para sua execução completa como 112 

orientada pela Fundação Telefônica. Após a leitura do Edital para todos os participantes, foi 113 

debatido cada Modalidade proposto no Edital e definido em votação a participação na Modalidade 114 

2: Elaboração de diagnóstico local e de plano municipal de garantia dos direitos de crianças e 115 

adolescentes; elaboração de sistema de informação, monitoramento e avaliação das políticas 116 

públicas municipais direcionadas a crianças e adolescentes. O projeto será feito juntamente com o 117 

Instituto Dialogare, que já realiza o diagnóstico para a Secretaria Municipal de Lorena, e iremos 118 

cumprir todos os requisitos solicitados no Edital, ficando a Luciana Silva responsável pelo 119 

encaminhamento de todo este trabalho. E que em razão do afastamento médico da Ivânia 120 

Palmeira, a vice-presidente Mariana Horta fará o acompanhamento do trabalho e assinará como 121 

responsável toda a documentação solicitada. Ivânia estará apoiando o grupo de trabalho por meio 122 

das redes sociais. Não havendo mais nada a ser tratada, a ata segue assinada pela presidente 123 

Ivânia Palmeira, 07 de Junho de 2018. 124 


