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ATA N.°16– Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente  

 

Ata da 16ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente realizada no dia 13 de 

dezembro, às 09 horas, na Secretaria da Assistência 

Social 

 

No dia 13 de dezembro de dois mil e dezoito, às nove 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, Luciana Aparecida Silva, representante de Entidades 5 

Sociais que atendem adolescentes, Micheli Carvalho Rocha e Mariana Horta, representantes de 6 

Profissionais da Área de Assistência Social e Psicologia, Eliane da Cruz, representante do 7 

Gabinete do Prefeito Municipal, Maria Helena Batista B. de Paula, representante da Secretaria 8 

Municipal de Educação, Vivian Silva Fontes, Representante da OAB Guaratinguetá, Bruna 9 

Danielen Oliveira Santos, Guarda Mirim de Guaratinguetá, Carlos Eduardo Cardoso Júlio, 10 

Associação Manthiqueira Esporte de Guaratinguetá, Clóvis Eduardo de Barros, Associação 11 

Manthiqueira Esporte de Guaratinguetá, Rafael da Silva Santos, ONG Novo Amanhã. 12 

LEITURA DA ATA – A conselheira Luciana leu a Ata nº 15 para os conselheiros, que foi 13 

aprovado por todos presentes.  14 

CONFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – Mariana iniciou a fala sobre o parecer 15 

da Conferência, relatou que o prazo de 20 dias foi apertado e que fica o ponto negativo de não ter 16 

no conselho uma secretária executiva na Secretaria Municipal de Assistência para preparar ofícios 17 

e documentos referentes ao evento. O que sobrecarregou a comissão organizadora que teve que 18 

fazer uma força tarefa de todos para que pudessem cumprir todos os prazos para a realização da 19 

Conferência. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deliberou em 20 

reunião no dia 08 de novembro de 2018, ata nº15, a realização XI Conferência Municipal dos 21 

Direitos da Criança e do Adolescente, instituída pela Resolução nº 193 do Conselho Nacional dos 22 

Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda). A Comissão da Conferência Municipal dos 23 

Direitos da Criança e do Adolescente foi constituída: conselheiras Mariana Brito Horta, 24 

representante de Profissionais da Área de Assistência Social, Fátima Aparecida Aires de Oliveira, 25 

representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, Ana Almada, representante da 26 

Secretaria Municipal da Educação, Paulo Eduardo, educador do Projeto Girassol da Fazenda da 27 

Esperança e Camila Machado de Souza, representante do CIEE.  28 

Proposta do CONANDA para o XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 29 

Adolescente: A XI Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – XI CNDCA. 30 

A IX CNDCA será realizada no período de janeiro de 2018 a novembro de 2019 em quatro etapas: 31 

1. Conferências livres; 2. Conferências municipais;3. Conferências estaduais; 4. Conferência 32 

nacional. Os estados poderão promover conferências territoriais ou intermunicipais. A XI CNDCA 33 

foi convocada por meio da Resolução nº 202, de 21 de novembro de 2017, anexo I. Tema Central: 34 

A XI Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente terá como tema central: 35 
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Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências. Eixos Temáticos: Eixo I: Garantia 36 

dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social; Eixo II: Prevenção e 37 

Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes; Eixo III: Orçamento e 38 

Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes; Eixo IV: Participação, Comunicação 39 

Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes; Eixo V: Espaços de Gestão e Controle Social 40 

das Políticas Públicas de Criança e Adolescentes. Objetivo Geral -  Mobilizar os integrantes do 41 

Sistema de Garantia de Direitos - SGD, crianças, adolescentes e a sociedade para a construção de 42 

propostas voltadas para a afirmação do princípio da proteção integral de crianças e adolescentes 43 

nas políticas públicas, fortalecendo as estratégias/ações de enfrentamento às violências e 44 

considerando a diversidade. Objetivos Estratégicos: • Apontar os desafios a serem enfrentados e 45 

definir ações para garantir o pleno acesso das crianças e adolescentes às políticas sociais, 46 

considerando as diversidades; • Formular propostas para o enfrentamento das diversas formas de 47 

violência contra crianças e adolescentes; • Propor ações para a democratização, gestão, 48 

fortalecimento e participação de crianças e adolescentes nos espaços de deliberação e controle 49 

social das políticas públicas; • Propor ações para a garantia e a qualificação da participação e 50 

protagonismo de crianças e adolescentes nos diversos espaços: escola, família, comunidade, 51 

políticas públicas, sistema de justiça, conselhos de direitos da criança e do adolescente, dentre 52 

outros; • Elaborar ações para garantir a promoção da igualdade e valorização da diversidade na 53 

proteção integral de crianças e adolescentes; e • Elaborar propostas para a ampliação do 54 

orçamento e aperfeiçoamento da gestão dos fundos para a criança e o adolescente. Planejamento: 55 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente adquiriu: Material Gráfico: 56 

Gráfica Printi - 200 credencial; 200 pastas; 200 blocos; 200 canetas O valor foi de R$ 1.812,97; 57 

Lanche: Tenda Atacados - Foi servido cachorro quente, refrigerante e paçoca. Todos os produtos 58 

de alimentos e higiene tiveram o valor de: R$ 997,88. Papelaria - As impressões foram feitas 59 

pela instituição Casa do Puríssimo Coração de Maria para diminuir esta despesa. O CMDCA 60 

contribui com a compra das tintas da impressão e papel sulfite. Notas fiscais: VBL Byteway 61 

Informática Ltda – ME no valor de R$ 48,00 e Tenda Atacados (melhor preço do papel sulfite); 62 

Atividade Lúdica: Cunha e Maia Ltda - Na programação foi desenvolvida uma atividade lúdica 63 

de spray com estêncil com os adolescentes: Valor da nota: R$ 200,00; Papelaria: HA da Silva 64 

Variedades ME - Material para cadastramento e realização dos eixos. Valor da Nota: R$ 188,20; 65 

Camisetas: Benedito Sebe Filho ME - Camisetas para os conselheiros, palestrantes, comissão, 66 

equipe de apoio Valor da Nota: R$ 955,00; Crachá: Ruy Paulo Vieira Barbosa Filho - Houve 67 

atraso na entrega das credenciais e foi necessário adquirir novos crachás. Valor da Nota: R$ 68 

248,00; Palestrante: Palestrante sobre Direitos da Criança e do Adolescente, Mediadora e 69 

Relatoria do Evento: A palestra Viviani Souza da Silva, consultora na área dos Direitos Humanos 70 

da Criança e do Adolescente da empresa Semeando ECA e Sonhos, de Taubaté. Valor da Nota: R$ 71 

1.570,35. Relatório de Atividade da Conferência Municipal Convencional dos Direitos 72 

Humanos da Criança e do Adolescente de Guaratinguetá – SP 73 

1. Nome do Município Guaratinguetá 

2. Endereço do CMDCA Rua Dom Bosco, nº 07 – São Benedito – 

Guaratinguetá SP 
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3. Telefone do CMDCA (12) 3122-2818  

4. E-mail do CMDCA cmdca@guaratingueta.sp.gov.br 

5. Data de Realização da Conferência 

Convencional 

30 de novembro de 2018 

6. Quantidade de Participantes 223 participantes 

7. Local de Realização Casa do Puríssimo Coração de Maria -

Avenida João Pessoa – 677 Pedregulho, 

Guaratinguetá SP 

8. Data de Realização da Conferência 

Lúdica 

Não realizada 

9. Quantidade de Participantes Não realizada 

10. Local de Realização Não realizada 

PROPOSTAS 74 

EIXO I - GARANTIA DOS DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS E DE 75 

INCLUSÃO SOCIAL 76 

1. O que fazer para garantir a articulação intersetorial entre as políticas públicas? 77 

• Garantir reuniões (mesas redondas) entre as políticas públicas de forma integrada. 78 

• Gratuidade de passagem de ônibus para acesso aos direitos de lazer, esporte, cultura, 79 

educação e assistência social. 80 

2. O que fazer para garantir o respeito à diversidade na elaboração e implantação das políticas de 81 

educação, saúde e assistência social, entre outras? 82 

• Campeonato entre entidades 83 

• Incluir na agenda cultural da Prefeitura eventos culturais dos projetos das entidades de 84 

Guaratinguetá 85 

• Palestra sobre inclusão com profissionais mais especializados na área na escola, entidades, 86 

etc 87 

• Incentivar o esporte 88 

• Esporte inclua todos os atores e suas diversidades 89 

• Espaço de cultura e esporte dentro da escola 90 

• Reformular o projeto Programa Escola da Família, com atividades mais atrativas 91 

• Construção de praças que passam a garantir o direito ao lazer e o direito de brincar 92 

• Contratar neuropediatra; 93 

• Inserir um Assistente Social, um psicólogo e um fonoaudiólogo e cada escola da rede 94 

pública 95 

• Trocar os equipamentos do setor de fisioterapia da rede pública; 96 

• Ampliar as vagas para empregabilidade de adolescentes 97 

• Mobilização da comunidade 98 
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• Melhorar a educação (falta excessiva dos professores) 99 

• Promover festivais culturais 100 

• Melhorar a merenda das escolas  101 

• Implementar laboratório de química nas escolas públicas 102 

• Reduzir o tempo de espera para atendimento nos hospitais 103 

• Oferecer projetos após a aula na escola (futebol, basquete, música e informática) 104 

 3. O que fazer para garantir a proteção integral de crianças e adolescentes de grupos em situação 105 

de vulnerabilidade social, considerando suas especificidades locais, regionais, culturais e 106 

identitárias? 107 

• Criar eventos culturais com tema da diversidade 108 

• Criação de espaços para que as crianças e adolescentes se expressarem, através de música, 109 

fazer protestos, teatros, dança, esporte (associação de bairro) 110 

• Ampliar a rede de atendimento e contratar mais profissionais para atender crianças e 111 

adolescentes com deficiência e/ou dificuldade de aprendizagem 112 

• Melhorar a infraestrutura das instituições 113 

EIXO II - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS 114 

E ADOLESCENTES 115 

1. O que fazer para formular políticas integradas com foco na prevenção de violência contra 116 

crianças e adolescentes? 117 

• Investimento no que diz respeito a aprendizagem que possibilitem acesso a espaços 118 

culturais e de lazer para tirar os jovens da rua dando outras opções além do que a rua oferece. 119 

2. O que fazer para implantar os mecanismos de escuta qualificada de crianças e adolescentes 120 

vítimas de violência? 121 

 Não houve proposta específica para esta pauta. 122 

3. O que fazer para assegurar o acesso à justiça e às garantias legais de crianças e adolescentes 123 

sem discriminação de qualquer natureza? 124 

Não houve proposta específica para esta pauta. 125 

4. O que fazer para enfrentar o preconceito e situações de discriminação? 126 

• Disque denúncia da mulher (melhorar a divulgação) 127 

• Divulgação em lugar público dos direitos da mulher 128 

5. O que fazer para enfrentar a violência no ambiente escolar?  129 

• Psicólogos nas instituições de ensino atuando como orientadores educacionais dando todo 130 

o suporte para auxiliar os conflitos internos e externos dos envolvidos 131 

• Ampliar os espaços de diálogos nas escolas 132 

• Capacitação de professores 133 

6. O que fazer para enfrentar a violência em instituições de acolhimento e no sistema de 134 

atendimento socioeducativo? 135 

Não houve proposta específica para esta pauta. 136 

7. O que fazer para garantir o uso seguro das novas tecnologias da informação e comunicação 137 

social por crianças e adolescentes? 138 

Não houve proposta específica para esta pauta. 139 

8. O que fazer para reduzir os índices de homicídios na adolescência? 140 

• Esporte e cultura como ferramentas de amenização e superação da violência da 141 
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comunidade 142 

EIXO III - ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E 143 

ADOLESCENTES 144 

1. O que fazer para ampliar o orçamento destinado a crianças e adolescentes nas diversas políticas 145 

públicas? (exceto fundos para a criança e o adolescente) 146 

 Não houve proposta específica para esta pauta. 147 

2. O que fazer para aprimorar a gestão do orçamento destinado a crianças e adolescentes? 148 

• Facilitar o acesso à informação sobre o recurso destinado à criança e ao adolescente em 149 

Guaratinguetá (rede social e site da prefeitura) 150 

3. O que fazer para diversificar e ampliar as formas de financiamento dos fundos para a criança e 151 

o adolescente? 152 

• Sensibilização das empresas para a doação para o Fundo da Criança e do Adolescente 153 

4. O que fazer para garantir a gestão efetiva dos fundos para a criança e o adolescente, 154 

promovendo melhor aplicação dos recursos?  155 

 Não houve proposta específica para esta pauta. 156 

5. O que fazer para garantir que as especificidades locais, regionais, culturais e identitárias dos 157 

diferentes segmentos sejam consideradas no orçamento e nos fundos para a criança e o 158 

adolescente? 159 

• Maior investimento em projetos sociais 160 

EIXO IV- PARTICIPAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E PROTAGONISMO DE 161 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES 162 

1. O que fazer para garantir participação e protagonismo de crianças e adolescentes nos espaços 163 

de discussão e deliberação de políticas públicas, considerando as esferas municipais, estaduais, 164 

distrital e nacional? 165 

• Ter uma sala nas escolas com o propósito de debates 166 

2. O que fazer para garantir a liberdade de expressão de crianças e adolescentes, assegurando a 167 

proteção integral? 168 

• Garantir os direitos da criança ao grêmio estudantil 169 

• Estimular a ação dos grêmios escolares 170 

3. O que fazer para potencializar a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação 171 

como estratégia de ampliação da participação de crianças e adolescentes? 172 

• Ampliações dos canais da comunicação 173 

• Uma ouvidoria no whats/face por secretaria com enquetes para pessoas participarem 174 

• Uma fanpage no face com orientações para crianças e adolescentes 175 

• Wifi livre nas escolas e praças públicas para facilitar o acesso do adolescente 176 

• Banco digital de dados da criança e adolescente 177 

4. O que fazer para garantir que as especificidades culturais e identitárias dos diferentes 178 

segmentos sejam consideradas nos diversos espaços? 179 

• Se comunicarem em danças e músicas 180 

• Rodas onde os jovens possam se expressar nas praças 181 

• Eventos gratuitos de fácil acesso e bem divulgados 182 

• Aulas culturais nas escolas 183 

• Campeonatos de futebol entre bairros 184 
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• Batalha de Rap 185 

• Campeonatos de Danças e músicas 186 

• Divulgação de eventos culturais em lugares públicos 187 

• Espaços culturais com psicólogos para acompanhar os jovens 188 

EIXO V- ESPAÇOS DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 189 

DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E 190 

ADOLESCENTES 191 

1. O que fazer para garantir a autonomia dos conselhos de direito? 192 

• Sedes para o Conselho CMDCA 193 

2. O que fazer para garantir o respeito às deliberações dos conselhos de direito? 194 

 Não houve proposta específica para esta pauta. 195 

3. O que fazer para melhorar a relação/integração entre os conselhos nacional, estaduais e 196 

municipais dos direitos da criança e do adolescente? 197 

 Não houve proposta específica para esta pauta. 198 

4. O que fazer para fortalecer os Fóruns Nacional, Estaduais e Distrital dos Direitos da Criança e 199 

do Adolescente? 200 

Não houve proposta específica para esta pauta. 201 

5. O que fazer para garantir o fortalecimento dos conselhos Tutelares? 202 

• Centralizar a sede do Conselho Tutelar e a criação de um segundo  203 

6. O que fazer para potencializar a incidência política e o controle social das redes, fóruns e 204 

organizações da sociedade civil defensoras dos direitos de crianças e adolescente? 205 

• Criação de um conselho de Juventude 206 

• Criação cultural e social de juventude (em polos descentralizados na cidade) Centro de 207 

Juventude 208 

• Participação de crianças e adolescentes nos Conselhos Municipais 209 

Dados dos Delegados Titulares e Suplentes - Conferência Convencional 210 

(  x  ) Delegado Titular       (    ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(  x  ) Adolescente 

Nome: Maria Eduarda Lopes da Silva 

E-mail: lopesdudinha70@gmail.com 

Cidade: Guaratinguetá 

Órgão: Guarda Mirim de Guaratinguetá 

Tel Cel/Fixo:   (12) 31256667 /  (12) 981750427 
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(  x  ) Delegado Titular       (    ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(  x  ) Adolescente 

Nome: Thainara Cristina Moreira da Silva 

E-mail:  thainarac49@gmail.com 

Cidade: Guaratinguetá 

Órgão: Casa Betânia de Guaratinguetá – Rede Salesiana de Ação Social 

Tel Cel/Fixo: (12) 991235623 

(    ) Delegado Titular       (  x  ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(  x  ) Adolescente 

Nome: Jéssica Martins Reis da Silva 

E-mail: jessicareis5209@gmail.com 

Cidade: Guaratinguetá 

Órgão: Guarda Mirim de Guaratinguetá 

Tel Cel/Fixo: (12) 31256667 / (12) 991862682 

(    ) Delegado Titular       (  x  ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(  x  ) Adolescente 

Nome: Kleber Teodoro Pereira 

E-mail:  - 
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Cidade: Guaratinguetá 

Órgão:  Guarda Mirim de Guaratinguetá 

Tel Cel/Fixo: (12) 31220695 / (12) 997249722 

(  x  ) Delegado Titular       (    ) Delegado Suplente 

( x ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Mariana Brito Horta Nogueira 

E-mail: marianahortaas@gmail.com 

Cidade: Guaratinguetá 

Órgão: Casa do Puríssimo Coração de Maria – Rede Salesiana de Ação Social 

Tel Cel/Fixo: (12)31257810 – (12) 981797276 

(  x  ) Delegado Titular       (   ) Delegado Suplente 

(   ) Conselho de Direitos ( x  ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Tiago Salvador dos Santos 

E-mail: tiagosalvador83@gmail.com 

Cidade: Guaratinguetá 

Órgão: Conselho Tutelar de Guaratinguetá 

Tel Cel/Fixo: (12) 31326204 / (12) 991078429 

(  x ) Delegado Titular       (    ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança ( x  ) Rede de Atendimento 
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(    ) Adolescente 

Nome: Bárbara Nábila dos Santos Conceição 

E-mail: barbaranabila.bn@gmail.com 

Cidade: Guaratinguetá 

Órgão: Instituto Lucas Amoroso 

Tel Cel/Fixo: (12) 997926192 

(    ) Delegado Titular       ( x  ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (  x ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Andrea F. Rodrigues Lauermann 

E-mail: aslucasamoroso@gmail.com 

Cidade: Guaratinguetá 

Órgão: Instituto Lucas Amoroso 

Tel Cel/Fixo: (12) 31335207 / (12) 981110303 

( x ) Delegado Titular       (    ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar ( x  ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Paulo Eduardo Santiago de Castro 

E-mail: pauloeducas2017@gmail.com 

Cidade: Guaratinguetá 

Órgão: Movimento Revelia  

Tel Cel/Fixo: (12) 996054616 
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(    ) Delegado Titular       ( x  ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar ( x ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Rebeca Helena de Lima Freire Vieira  

E-mail: rebeca27_lima@hotmail.com 

Cidade: Guaratinguetá 

Órgão:  Frente Feminista de Guaratinguetá 

Tel Cel/Fixo: (12) 991130311 

ENCONTRO COM O LUCIANO BETIATE – O CMDCA atingiu o objetivo da capacitação 212 

com o Conselho Tutelar que articulou a vinda do palestrante do Luciano Betiate que contou com a 213 

participação de representantes da Educação e do Social, ficou apenas a Rede de Atendimento com 214 

pouca representatividade. Luciano Betiate orientou muito em relação à legislação, gestão e 215 

funcionamento do Conselho Tutelar, a responsabilidade de cada setor (Educação, Assistência 216 

Social, Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Rede de Atendimento). Luciano 217 

destacou que por ter no país menos investimento na política pública para criança e adolescente o 218 

Conselho Tutelar está ficando com toda a responsabilidade da ação da política pública.  219 

Na avaliação nesta reunião, a conselheira Vivian comentou que a Leila e os conselheiros estão 220 

bem capacitados e que estão atuando já diante dos órgãos para melhorar a atuação na prestação de 221 

serviços e a gestão interna do Conselho Tutelar.  222 

ONG NOVO AMANHÃ -  A Conselheira Eliane Cruz leu a devolutiva da visita feita à ONG 223 

Novo Amanhã com a conselheira Micheli Carvalho: No dia 14 de novembro de 2018 ás 15 horas, 224 

eu, Eliane da Cruz, juntamente com a conselheira Michelle Carvalho Rocha, fizemos uma visita a 225 

Ong Novo Amanhã sito à Rua Raulino José da Silveira, 157, Jardim Tamandaré, CEP: 12503640, 226 

Guaratinguetá – SP, com o objetivo de conhecer o novo local de instalação da instituição após a 227 

mudança de endereço, coletar informações e observar o dia a dia e desenvolvimento dos projetos 228 

destinados a crianças e adolescentes do bairro. A visita durou 02 horas e 10 minutos e a 229 

apresentação da ONG foi realizada pela assistente social Lívia Lasmar de Andrade e o 230 

coordenador responsável Rafael da Silva Santos. Durante a visita o coordenador Rafael comentou 231 

sobre a história da instituição que nasceu da vontade de um grupo de voluntários de ajudar a 232 

comunidade, pois ele próprio já conhecia o bairro devido a um trabalho de voluntariado que 233 

participou em uma igreja evangélica que atualmente não mais existe no bairro. Logo após, Rafael 234 

explicou sobre a mudança de endereço que se deu devido à falta de espaço do antigo local. A 235 

ONG Novo Amanhã presta atendimento à crianças e adolescentes de 06 a 15 anos com o intuito 236 

de retirá-las das ruas quando não estão na escola e também à mulheres destas famílias em 237 

vulnerabilidade social. Na ONG são oferecidas aulas de informática, atividades lúdicas e aulas de 238 

costura, sendo mantida com recursos por meio de doações de empresas, realização de bazar e 239 
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carnês. Podemos observar que a ONG possui 06 salas, destinadas para recepção, aulas de 240 

informática, brinquedoteca, coordenação, cozinha e banheiro e tem um local ao ar livre. Além do 241 

espaço físico, a ONG tem uma equipe, composta por voluntários e são eles: fisioterapeuta, 242 

pedagoga, atendente e coordenador. A assistente social Lívia é contratada e recebe remuneração. 243 

Na ONG há um atendente que estava presente no dia da visita, mas seu horário de permanência na 244 

ONG é de segunda a sexta feira das 17 às 19 horas. Sobre a alimentação foi informado que é 245 

cedido um lanche no horário de permanência nos projetos e as famílias são atendidas 246 

eventualmente com cesta básica quando conseguem doações. Sobre a documentação da ONG foi 247 

nos apresentado o estatuto, o alvará da Vigilância Sanitária, inscrição no CMDCA e a ficha social 248 

dos integrantes do projeto pela assistente social. O alvará do bombeiro ainda não conseguiu, mas 249 

já foi solicitado e ainda aguardam a visita, mas foi explicado que na Instituição tem extintores de 250 

incêndio. Durante a visita observamos que as fichas dos integrantes estão incompletas pois ainda 251 

faltam alguns documentos, o que a assistente social responsável explicou que já solicitou a 252 

documentação, mas há muita resistência das famílias em apresentá-los e por isso ainda não fez o 253 

levantamento das famílias que já possuem a inscrição no cadastro único no CRAS. Observamos 254 

também que as salas são bem quentes e com pouca ventilação, mas o coordenador disse que já 255 

possuem ventiladores e irão fazer a instalação. No dia da visita não havia nenhum projeto em 256 

funcionamento e por isso não foi possível conhecer os usuários e sugerimos que seja realizada 257 

mais uma visita nestes dias e horários citados na grade apresentada com os dias e horários dos 258 

projetos desenvolvidos, inclusive o diferencial de funcionar também aos domingos para a 259 

participação da comunidade. Durante a visita surgiu uma dúvida que não soubemos elucidar no 260 

momento sobre o horário de funcionamento da ONG, se a algo na lei que informe que precisam 261 

prestar atendimento em horário comercial e iremos verificar para um retorno. Encerramos nossa 262 

visita as 17 horas e 10 minutos e orientamos a procurarem o CRAS para informações sobre o 263 

cadastro único e verificar quais famílias já têm o NIS e verificar a possibilidade do agendamento 264 

para as famílias que ainda não possuem e realização de uma parceria  para contribuição com o 265 

trabalho já realizado de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos aumentando o 266 

fortalecimento da rede, procurar providenciar as adequações de melhorias no local, como a 267 

instalação de ventiladores, providenciar mais um banheiro para a diferenciação de gênero e 268 

conseguir uma sala de atendimento privativo da assistente social separado da sala da coordenação 269 

e a realização de um levantamento das questões apontadas pelos conselheiros do CMAS para 270 

devolução das respostas e as adequações para que possam solicitar a certificação da ONG e 271 

atualizar os cadastros dos integrantes do projeto. Michele comentou que não foi possível 272 

acompanhar a realização do projeto por causa do horário. Rafael, da ONG Novo Amanhã, 273 

explicou na reunião que o Bombeiro fez a visita à ONG e o alvará foi aprovado. Os ventiladores 274 

foram instalados, em relação à construção de mais um banheiro será necessário fazer uma 275 

captação de recursos para esta execução e que precisaria de um prazo até início do segundo 276 

semestre de 2019. Em relação aos planos de trabalho explicou que os mesmos estão inscritos 277 

separados, que para o público feminino adulto a entidade cede o espaço para outra entidade 278 

executar a ação e que a mesma não é descrita nas atividades da ONG. Ivânia pede a aprovação do 279 

Certificado do CMDCA provisório para seis meses, para cumprir as exigências de adequação e 280 

que após uma nova visita será avaliada o cumprimento desta meta para ser aprovado ou não o 281 

Certificado definitiva.  282 

FUMCAD – O Fundo Municipal dos Direitos da Criança foi informado pela Receita Federal e 283 
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pelo Fundo Nacional dos Prefeitos que a conta não está recebendo o repasse de doação de pessoa 284 

física e jurídica em razão de erro de digito no SIAFI: Domicílio Bancário Inexistente, com isto 53 285 

doações paradas no valor de R$ 37.929,95. Para correção deve ser feita a indicação em portaria do 286 

Gestor do FUMCAD, conforme a legislação do FUMCAD, entrar no sistema do Ministério do 287 

Desenvolvimento Social e fazer todas as informações corretas dos dados do Fundo, agência e 288 

conta corrente, para que todo o processo seja corrigido. A Comunidade Anuncia-ME que 289 

apresentou ofício questionando o atraso do Repasse Referente do Depósito de Imposto de Renda 290 

2017 ao FUMCAD, no valor de R$ 5.119,30, que é um dos valores que o FUMCAD ainda não 291 

recebeu. Luciana explicou que o valor ainda está na Receita Federal e que apresentou a 292 

documentação para entender por que este repasse e outros não estão chegando na conta do 293 

FUMCAD, tanto a Receita Federal como o Fundo Nacional dos Prefeitos solicitaram a 294 

regularização da conta, que para isto é necessário que Secretaria Municipal da Fazenda nomeie 295 

um novo gestor da conta do FUMCAD e após este processo deve-se comunicar o Ministério do 296 

Desenvolvimento Social e atualizar o sistema para corrigir os dados errados da conta.  297 

Ivânia comentou que a BASF terá uma verba a ser destinada em torno de R$ 127 mil para o 298 

FUMCAD, Fundação Abrinq ou Fundação da Johnson, baseado em dados das áreas de maior 299 

risco social na vitimização de adolescentes em homicídios. Ivânia explicou que o prefeito Marcus 300 

Soliva tem um projeto para implementar a Casa da Juventude e que ele fará com o Joel, secretário 301 

de esportes, a articulação para implementar no município, com foco em dois bairros: Parque Santa 302 

Clara e Jardim do Vale. O critério para o recebimento da verba da BASF está condicionado ao 303 

investimento da implantação de projetos na juventude, tendo como diretrizes investir na criação 304 

de Casa da Juventude projetos para aplicação de cultura, esporte e empregabilidade de acordo 305 

com as propostas apresentadas na Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 306 

Adolescente. A Ivânia solicitou a formação de um grupo de trabalho para a execução desta 307 

política tendo como parâmetro a Conferência Municipal da Criança e Adolescente para que após a 308 

nova eleição do CMDCA este grupo possa trabalhar na elaboração do edital ainda no primeiro 309 

semestre e todos os cronogramas de ações e execução do investimento do FUMCAD.   310 

MANTIQUEIRA – O Carlos Junior, presidente, apresentou o projeto para ser reavaliado, o 311 

mesmo foi protocolado no dia 05 de dezembro, entrando em pauta na reunião do dia 13 de 312 

dezembro. Ivânia passou para os representantes da entidade que será feita uma nova avaliação dos 313 

documentos e do prazo da Resolução de Certificação das Organizações da Sociedade Civil. 314 

Segundo Carlos, toda a documentação administrativa está legal e que apresentou o projeto para 315 

ser avaliado para que evite o problema de vulnerabilidade social. O advogado da organização, Sr. 316 

Clóvis Barros, solicitou que fosse aprovado uma certificação provisória, Ivânia comentou que 317 

toda a documentação será avaliada posteriormente seguindo todo o processo aprovado e a análise 318 

técnica do projeto. Será agendada uma reunião extraordinária para o parecer da documentação.  319 

PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA -  Ficou definido duas novas representantes, sendo a Ana 320 

Paula Diniz, psicóloga da Secretaria da Assistência Social, respondendo pela coordenação no 321 

Programa.  322 

RESOLUÇÃO CMAS/CMDCA –A assistente social Daniele Calheiros informou na reunião que 323 

conseguiu manter contato com o CMI e o mesmo não apresentou interesse em participar de 324 

elaboração da Resolução, quanto ao CMDP Daniele comentou que o novo conselho tomou posse 325 

recentemente, portanto nos indicou aguardar a eleição interna para o contato com o presidente 326 

eleito. 327 
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EDITAL DE ELEIÇÃO – Deverá ser dado publicidade do edital para a imprensa e para a 328 

comunicação da prefeitura.   329 

Não havendo mais nada a ser tratada, a ata segue assinada pela presidente Ivânia Palmeira, 13 de 330 

dezembro de 2018. 331 


