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ATA N.°9 Reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 

 

Ata da  9ª Reunião do Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente realizada no dia 08 de 

Setembro de 2016, às 08 horas, na Secretaria da 

Assistência Social. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente se reuniu ordinariamente aos 1 

oito de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às oito horas, na Secretaria da Assistência Social, 2 

com a presença de Fátima Aparecida Aires de Oliveira, representante da Secretaria Municipal de 3 

Assistência Social, e representante da Associação Comercial e Empresarial de Guaratinguetá, 4 

Mariana Brito Horta Nogueira, representante da Área de Assistência Social e Psicologia, Beatriz 5 

Helena de Macedo Soares, Representante da Secretara Municipal de Educação, Luciana 6 

Aparecida Silva, representante da Entidades Sociais que atendem aos adolescentes, Karina de 7 

Souza Moraes, representante titular de Entidades Sociais que atendem adolescentes, Leila 8 

Aparecida Pisani, representante do Conselho Tutelar, Maria José Bassaneli Jacó, representante da 9 

Secretaria Municipal da Saúde, Júlio Cesar Gomes da Silva, ONG Novo Amanhã, Iolanda Silva, 10 

Instituto Lucas Amoroso, Vanessa de Olvieira, Casa do Puríssimo Coração de Maria.  11 

O primeiro assunto foi o encontro com os candidatos ao cargo de prefeito no pleito eleitoral de 12 

2016 para tratar sobre a Política Pública para as Crianças e Adolescentes, a ser realizada no dia 14 13 

de setembro, Mariana Horta explica que houve a reunião com os assessores dos candidatos com a 14 

presença da Ivânia Palmeira, presidente, e Luciana Silva, na Casa do Puríssimo Coração de Maria 15 

para apresentar as regras do evento e que todos aceitaram. O CMDCA também fechou parceria 16 

com a Fundação Abrinq para promover no encontro com os candidatos o Projeto Prefeito Amigo 17 

da Criança, que trata de um trabalho em conjunto para o desenvolvimento da Política Pública da 18 

Criança e do Adolescente durante o decorrer da próxima gestão envolvendo órgãos públicos, 19 

organizações da sociedade civil e comunidade. Sobre o evento foi definido o local, que será na 20 

Casa do Puríssimo Coração de Maria, às 19 horas, a confecção da faixa para divulgação do evento 21 

foi cedido pela empresa Qualicom, ficou solicitado o envio de ofício para a Polícia Militar, Juíza 22 

Eleitoral, Promotora de Justiça da Infância e do Adolescente, escolas públicas e particulares, 23 

Presidente da Câmara Municipal, para convite e apoio ao evento. Para o dia do evento preparar 24 

lista de presença, crachás, identificação de mesa, abertura do evento para o jornalista Wilson 25 

Silverston que será o mediador, cinco cópias do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo 26 

do Município de Guaratinguetá para ser entregue a todos os candidatos juntamente com o material 27 

da Fundação Abrinq com até 48 horas do evento.  28 

Na sequência o presidente da ONG Novo Amanhã, localizado na Tamandaré, foi apresentar a 29 

entidade que foi aberta em 2014 e está em processo de registro junto ao CMDCA, comentou que 30 

atende 280 crianças e adolescentes por mês com apoio de voluntários, na reunião foi solicitado 31 

que a assistente social que assina os documentos apresentados entrasse em contato com Mariana 32 

Horta para dar continuidade ao processo de avaliação da entidade.  33 
Após, Mariana Horta e Fátima Aires relataram o resultado da visita à Casa Solar com as 34 
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representantes Riceli e Neide, conforme solicitado na reunião anterior do CMDCA. Mariana 35 

comentou que a casa recebe R$ 2.000,00 para manutenção, mas que não está sendo repassado por 36 

não ter assistente social responsável para assinar os documentos junto à Prefeitura Municipal, que 37 

a Riceli é contratada como terceirizada e não tem esta autonomia e que a Neide se recusa a assinar 38 

por causa dos transtornos causados anteriormente junto ao Executivo. Com isto falta produtos 39 

básicos para o andamento da entidade. A conselheira Beatriz comentou que a Casa Solar era de 40 

responsabilidade da Secretaria da Educação e desde 2012 a ex-secretária Neuza Bedaque solicitou 41 

que fosse retirado da pasta esta responsabilidade e que a Secretaria da Assistência Social fosse a 42 

responsável pela casa. Esta troca de pasta foi feita, mas a Educação continua responsável pelo 43 

pagamento do aluguel, envio da alimentação que é acompanhado por uma nutricionista à 44 

entidade. Foi solicitado pela Ivânia Palmeira, que fosse feita uma reunião com o Francisco, 45 

Secretário da Assistência Social para orientar como resolver o problema de repasse do recurso. E 46 

solicitou à Fátima uma ata com o resultado da reunião na Casa Solar com os apontamentos dos 47 

problemas e soluções que possam ser encaminhadas.  48 

Em relação a situação das menores, Ivânia solicitou para a próxima reunião ordinária um encontro 49 

com as entidades das organizações sócias que atuam com jovens nas casas de abrigos, deficiência 50 

e em medica socioeducativa juntamente com as entidades que atuam com Programa 51 

Aprendizagem para que possam integrar uma ação que possa gerar o encaminhamento dos 52 

menores para qualificação e mercado de trabalho.  53 

Na continuidade Mariana Horta e Luciana Silva apresentaram o resultado de uma reunião com o 54 

Conselho Tutelar juntamente com todos os conselheiros no exercício do cargo, em que 55 

questionaram a quantidade do horário que está sendo de 64 horas semanal e 50 horas de plantão 56 

por semana, totalizando 234 horas por mês para cada conselheiro. Que apesar disso não tem 57 

direito a horas extras, diferente do motorista que está à disposição 24 horas por dia e ganha hora 58 

extra. Solicitam também a possibilidade de rever a forma de hora, folga, aumento do salário, 59 

receber periculosidade por causa das constantes ameaças que recebem. Que seja implantado 60 

celular corporativo para atendimento dos conselheiros, especialmente no plantão, tendo em vista 61 

que usam o celular particular ficando expostos à várias situações. O Conselho Tutelar recebe um 62 

repasse de R$ 300,00 para compra de material de papelaria, higiene, limpeza e alimentação, 63 

ficando muitas vezes em dificuldade e que na falta de material há demora por parte do Gabinete 64 

no envio de material como cartucho e folha de sulfite, que consome 4 resmas por mês, há também 65 

problema com o PABX que não funciona direito e não faz transferência para os telefones das 66 

outras salas e que muitas vezes casos que devem receber o devido sigilo são tratados na área da 67 

secretaria à frente de outras pessoas. Montaram uma pequena biblioteca e brinquedoteca e pedem 68 

material de apoio para melhorar o espaço. Que falta uma secretária, o atendimento é feito por 69 

jovens aprendizes, mas que as terças e quartas-feiras das 8h às 10h e das 15h às 17h não há 70 

ninguém para fazer o serviço de recepção. Que todas as reclamações são apresentadas à Dra. 71 

Anna Cláudia, Promotora de Justiça, mas que não há retorno das melhorias por parte do Gabinete 72 

da Prefeitura, ficando dependendo do auxílio dado pelo Francisco, Secretário da Assistência 73 

Social. 74 

A Iolanda Silva solicitou ao CMDCA o recibo no valor de R$ 6.900,00 referente à doação da 75 

empresa Tekno S/A para a entidade. A Mariana Horta solicitou reunião com representante do 76 
CIEE para tirar dúvidas sobre o atendimento da entidade, com Relatório Circunstanciado das 77 

Atividades Desenvolvidas e das Metas Alcançadas no último ano em relação ao público atendido 78 

em Guaratinguetá. A Ivânia solicitou que fosse refeito o anúncio para campanha de doação ao 79 
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Fundo do CMDCA. Sem mais assunto a ser tratado, eu, Luciana Silva, Secretária do Conselho 80 

Municipal da Criança e do Adolescente, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela 81 

Senhora Ivânia Rosane Palmeira, Guaratinguetá, 08 de setembro de 2016.  82 


