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ATA N.°04– Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente  

 

Ata da 04ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente realizada no dia 05 de 

março, às 09 horas, na Secretaria Municipal de 

Assistência Social 

 

No dia cinco de março de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se na Secretaria Municipal de 1 

Assistência Social as conselheiras Bruna Danielen Oliveira Santos, Luciana Aparecida Silva, 2 

Eliane da Cruz, Fatima Aparecida Aires de Oliveira, Ana Carolina Cursino Silva Aman, Maria 3 
helena Batista B. de Paula, Admilson Pedroso de Lima, Eliane Helena da Silva, Michele Carvalho 4 

Rocha, Isabel Cristina campos de Miranda, Eugenia Christina Bezerra de França Silva e Elis 5 

Regina Campos Moura de Oliveira. A reunião deu início com leitura e aprovação da ata 1ª reunião 6 

extraordinária de 2020. Campanha Destinação Imposto Renda: Sra. Luciana apresentou a 7 

proposta sobre a Campanha com apoio do gabinete da Prefeitura Municipal, e contou sobre a 8 

realização de reunião junto gabinete da  prefeitura, detalhando quais procedimentos para 9 

efetivação da destinação ao CMDCA, bem como sobre as estratégias estabelecidas para 10 

divulgação. Estrutura Conselho Tutelar: foi esclarecido pela Sra. Luciana a definição de que 11 

será realizada reunião entre Conselho Tutelar e Secretário de governo Sr. Daniel Roberto 12 

Carnecine de Oliveira, na data 13/03/2020 para elaboração de proposta orçamentaria de 13 

manutenção do Conselho Tutelar. E, posteriormente, será realizada uma reunião entre CMDCA e 14 

Secretário de governo Sr. Daniel para também definição de proposta orçamentaria do CMDCA, 15 

reunião prevista para final de março/2020. O Conselheiro Tutelar Sr. Jonas, estava presente e 16 

acrescentou sobre importância da capacitação ao colegiado do C.T. para que façam planejamento 17 

orçamentário, e apresentou para conhecimento, planilha adotada para identificação e organização 18 

de gastos com combustível do veículo do C.T.. A Sra. Luciana apontou que a situação de 19 

despreparo e necessidade de capacitação vem de um processo histórico dos Conselhos anteriores 20 

do município, e que está situação está sendo acompanhada para devidas mudanças. A Sra. Luciana 21 

acrescentou quanto aos procedimentos já iniciados para que o município receba KIT do Conselho 22 

Tutelar disponibilizado pelo Governo Federal, e que tais procedimentos serão de responsabilidade 23 

do CMDCA junto com a prefeitura municipal, mas que tal acesso depende de emenda 24 

parlamentar. Comissão de Ética: Sra. Luciana esclareceu a necessidade de recondução ou nova 25 

composição Comissão de ética do CMDCA, sendo aberta votação o colegiado foi unanime na 26 

decisão pela recondução, sendo Vivian, Eliane Cruz, Eugênia, Fatima e Dra. Soraya, conforme 27 

portaria xxx. A Sra. Luciana aproveitou a oportunidade do tema, e apresentou processo recebido 28 

quanto ao caso apurado em outra ocasião do Sr. Hugo de Mello Bonini Neto (processo público nº 29 

108920/2020), para embasar a votação foi explanado pela Conselheira Fatima e Luciana uma 30 

breve contextualização do ocorrido, sendo votado pelo colegiado que o caso deve ser apurado 31 

pelo Comissão de ética.  Campanha de Violência: A Sra. Fatima esclareceu como foi trabalho 32 

realizado no ano 2019 para efetivação da campanha, dizendo que a caminhada foi um sucesso, 33 

contudo a equipe de trabalho na época, não conseguiu dar sequência as ações previstas devido 34 

acumulo de trabalho e falta de tempo para tais medidas, e que acredita ser importante que em 35 
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2020 seja composta nova comissão de trabalho para efetivação da campanha não somente pela 36 

caminhada mas outras ações pós caminhada, sendo de concordância de todos presentes. Foi aberta 37 

a composição da referida comissão, sendo a mesma formada com seguinte composição: Sra. 38 

Bruna (CMDCA), Sra. Elis (CMDCA), Sra. Ana Carolina (CREAS), Sr. Jonas (Conselho 39 

Tutelar), Sra. Danieli Calheiros (CMAS), Sra. Fátima (CMDCA), sendo ainda acordado que será 40 

agendada primeira reunião para início dos trabalhos, sendo de responsabilidade da Sra. Fatima a 41 

organização e mobilização das reuniões de trabalho. Sra. Luciana acrescentou a importância do 42 

ocorrido na Escola Estadual Rogerio Lacaz, que foi importante para denúncia de suspeita de 43 

assedio sexual. Resolução para Registro e renovação de Organizações da Sociedade Civil: 44 

Sra. Luciana esclareceu que será emitida nova Resolução para as organizações que pretendem ter 45 

o registro junto ao CMDCA, e reforçou quanto ao prazo para que as já registradas enviem os 46 
documentos atualizados conforme a Resolução em vigor. Sendo acordado entre o colegiado que 47 

será encaminhado e-mail as organizações já registradas, lembrando-os do prazo para envio da 48 

documentação. Edital para Assembleia para novos conselheiros das vagas em vacância: 49 

realizada leitura do edital, e aberta votação sendo o mesmo aprovado. Foi sugerido pela 50 

conselheira Sra. Bruna, que haja modificação do edital para que a convocação da organização da 51 

sociedade civil, não esteja atrelada a convocação de representante de pais e/ou responsável por 52 

criança e adolescente, sendo aberto votação a decisão foi unanime para aprovação da sugestão. 53 

Por fim, foram recebidas as seguintes documentações:1. ILA, cópia da ata da composição da nova 54 

diretoria e cópia do certificado de autorização do corpo de bombeiros; 2. da Casa do Purissimo 55 

Coração de Maria, cópia da ata de assembleia geral extraordinária eleição membros diretoria, e 56 

termo posse da diretoria triênio 29/01/2020 a 19/01/2023; 3. Oficio 04/2020 ONG Novo Amanha 57 

identificando a nova assistente social da organização. Não havendo mais nada a ser tratada, a ata 58 

segue assinada pela presidente Luciana Aparecida Silva e secretaria do CMDCA Bruna Danielen 59 

Oliveira Santos, no dia 05 de março de 2020. 60 


