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ATA N.°11– Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente  

 

Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente realizada no dia 07 de 

Agosto, às 8 horas, na Secretaria da Assistência 

Social 

 

No dia sete de agosto 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, Fátima Aparecida Aires de Oliveira, representante da 4 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Ivânia Palmeira, representante da Associação 5 

Comercial e Empresarial de Guaratinguetá, Eliane Helena Silva e Luciana Aparecida Silva, 6 

representante de Entidades Sociais que atendem adolescentes, Micheli Carvalho Rocha, 7 

representantes de Profissionais da Área de Assistência Social e Psicologia, Ana Maria Almada, 8 

representante da Secretaria Municipal de Educação, Andrea Lauermann, Instituto Lucas Amoroso,  9 

Ana Luiza Zangrandi, da Guarda Mirim, Daniele Calheiros, secretária executiva do CMAS, 10 

Tamiris Moreira, Renata Scarparo, Lar das Criança São Pedro Apóstolo, Elis Regina de Oliveira, 11 

do Serviço de Ação Social da Igreja Metodista. 12 

CAMPANHA CONTRA A VIOLÊNCIA – A Ivânia solicitou uma posição sobre a compra e 13 

entrega do material para a Campanha Municipal de Combate à Violência Sexual para que o CRAS 14 

possa desenvolver a campanha no segundo semestre nas escolas. Daniele Calheiros que a compra 15 

já havia sido feita, os contratos assinados e que até o final do mês de Agosto está programado a 16 

entrega. A Fátima comentou que haverá uma reunião com as coordenadoras do CRAS, CREAS e 17 

Conselho Tutelar para definir a programação de visitas nas escolas públicas. 18 

CAPACITAÇÃO CONSELHO TUTELAR – O Conselho Tutelar em comemoração ao Dia do 19 

Conselheiro Tutelar, dia 18 de novembro, quer realizar no período de 20 a 22 de novembro de 20 

2018, o Workshop para Conselheiros Tutelares e Rede de Assistência Social. Neste sentido, 21 

solicitamos a liberação de R$ 10.000,00 (dez mil reais) do orçamento previsto para 2018, no 22 

programa: 0401 – Atenção à Criança e ao Adolescente, Ação: 2124- Manutenção do Conselho dos 23 

Direitos da Criança e Adolescente, para serem investidos neste evento. O valor será para contratar 24 

o consultor/palestrante Luciano Betiate que por dois anos exerceu a função de Conselheiro Tutelar 25 

em Ibiporã, norte do Paraná, foi membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 26 

Adolescente, Secretário Municipal de Assistência Social, Diretor de Assistência Social e 27 

Coordenador do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social na cidade de 28 

Ibiporã – Paraná. Atuando há quase uma década na formação de Conselheiros Tutelares e 29 

Conselheiros de Direito e demais atores do sistema de garantia de direitos, Luciano Betiate já 30 

esteve em aproximadamente 300 municípios em 24 estados mais o Distrito Federal. O valor 31 

também cobrirá o custo com transporte, alimentação e hospedagem. A Ivânia juntamente com os 32 

conselheiros aprovou a realização do evento e o financiamento. 33 

CAPACITAÇÃO CMDCA – A conselheira Luciana Silva apresentou a proposta da empresa 34 

Educadores Sociais para trazer duas capacitações para as entidades com o orçamento previsto 35 

para 2018, no programa: 0401 – Atenção à Criança e ao Adolescente, Ação: 2124- Manutenção do 36 
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Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente e no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 37 

Adolescente para trazer o curso: Formação para Educadores Sociais, da empresa Educadores 38 

Sociais, com valor de R$ 14.000,00, transporte rodoviário, papeis para flipchart, dois rolos de 39 

papel craft, coffee break, canetas, papel sulfite. hospedagem e alimentação. Como havia outras 40 

propostas de capacitação “Como Trabalhar Limites e Regras com Crianças e Adolescentes”, 41 

“Estratégias Criativas para a Educação Social”, “Capacitação para Educadores e Cuidadores que 42 

Atuam em Abrigos para Crianças e Adolescentes”. A Ivânia pediu para definir quais os temas 43 

serão ministrados, planejar as datas, ver se tem disponibilidade do valor do FUMCAD para que 44 

haja a contratação para os cursos.  45 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL – O CMDCA fez o contato com o Instituto Dialogare e 46 

disseram que estavam de férias e com isto não enviaram a proposta para o evento. A Ivânia 47 

solicitou que haja na próxima reunião definição sobre a Conferência. A Ana, da Educação, diz que 48 

falará com a Maristela, da Saúde, para indicar uma empresa que possa assessorar no processo da 49 

Conferência do CMDCA. 50 

DIAGNÓSTICO – O Instituto Dialogare também foi contatado para realizar o Diagnóstico do 51 

município não enviou orçamento, nos prejudicando em relação ao Edital do Itaú. Andréa, do ILA, 52 

comentou que participou de uma reunião com o prefeito e disse que precisava do diagnóstico. 53 

Daniele explicou que Iolanda está caminhando com o processo do diagnóstico com foco na 54 

assistência social, a ideia reunir todos os conselhos e levantar a necessidade de cada conselho, que 55 

estava na finalização do processo de uma contratação, um escopo para fazer o diagnóstico do 56 

município, mas não atinge ao CMDCA.  57 

NOVA CASA DOS CONSELHOS – Fátima explicou que houve uma reunião em que foi 58 

apresentado a proposta da nova casa dos Conselhos, que será no antigo CRAS Pedregulho, e que 59 

terá a sala dos conselhos, reunião dos conselhos, arquivo para todos os conselhos,  60 

EDITAL – Neste momento sem o diagnóstico a Ivânia comentou que ficará complicado para 61 

lançar um edital de captação de recursos ou que busque soluções para estar dentro da legislação e 62 

as instituições participarem do edital.  63 

ANUNCIA-ME - Caso Anuncia-Me em consulta no extrato do CMDCA ainda não aparece o 64 

valor da doação recebida pela entidade, por meio da Luciana, foi solicitado à Receita Federal a 65 

liberação urgente da verba. A Ivania pediu para reiterar a solicitação à Receita Federal e fazer 66 

constante ligação para cobrar resolução por parte da Receita Federal, e que o Anuncia-Me faça 67 

um ofício e cobrança também para que seja definitivamente solucionado o caso. Tendo em vista 68 

que há outras doações ainda paradas na Receita Federal.  69 

Não havendo mais nada a ser tratada, a ata segue assinada pela presidente Ivânia Palmeira, dia 07 70 

de Agosto de 2018. 71 


