
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GUARATINGUETÁ 

Presidente: Sra. Ivânia Palmeira 

R: Dom Bosco, 07, São Benedito, Guaratinguetá/SP 

Telefone: (12) 3133-2163  (12)31223157 

 

 

ATA N.°05 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente  

 

Ata da 05ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente realizada no dia 05 de 

abril de 2018, às 8 horas, na Secretaria da Assistência 

Social 

 

No dia cinco de abril 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, Mariana Brito Horta e Micheli Carvalho Rocha, 4 

representantes de Profissionais da Área de Assistência Social e Psicologia, Eugênia Christina 5 

Bezerra de França Silva e Márcia Del Mônaco, representante de sociais que atendem crianças, 6 

Eliane Helena Silva e Luciana Aparecida Silva, Ana Paula Leandro Cordeiro, Creche Nossa 7 

Senhora de Lourdes, Rafael da Silva Santos, ONG Novo Amanhã, Kaise Oliveira, Projeto 8 

Girassol, Marcia Maria Cavalheiro Barbosa, CEI Francisco Idalina Guimarães, Andrea Miranda, 9 

Fazenda da Esperança, Andrea Lauermann, ILA, Filomena Reis, Lar das Crianças São Pedro 10 

Apóstolo, Ilísia Maria de Medeiros, Obra Auxiliar da Santa Cruz, Obra Nossa Senhora da Glória e 11 

Serviço de Ação Social da Igreja Metodista.  12 

Creches - Mariana iniciou a reunião pedindo explicação sobre o que ficou acertado entre a 13 

Prefeitura e as Creches, Márcia comentou que o resultado da reunião foi positiva que vão 14 

aumentar em 30% o valor referente a merenda e que vão repassar todo o material pedagógico 15 

conforme o plano de trabalho das creches no edital de chamamento público e que vão colocar 16 

uma cláusula autorizando a captação de recursos junto à pessoa física e jurídica, dando a 17 

possibilidade da contribuição mensal, que todos concordaram. Mariana ressaltou a importância da 18 

mediação do CMCDA para resolver esta situação, elogiou a mobilização e participação das 19 

creches para este efetivo resultado na reunião com o prefeito Marcus Soliva, a Iolanda, a Carol e a 20 

Tânia, envolvendo as secretarias de Assistência Social, Fazenda e Educação. Eugênica comentou 21 

que foi muito positivo por que o valor repassado as creches filantrópicas são de R$ 330,00 por 22 

criança, enquanto no poder municipal o valor é de R$700,00 e que esta diferença impacta.  23 

Campanha – Mariana abordou a Campanha Municipal contra a Violência que acontecerá em 24 

Maio, que a Dra. Marlene da Delegacia da Mulher destacou que Guaratinguetá está com altos 25 

índices de denúncias e que é preciso o engajamento da sociedade. Márcia pediu para as creches 26 

participarem desta campanha na programação, por que muitas mães são novas e são vítimas de 27 

violência e abuso sexual, que as crianças pequenas são também vitimas de violência e pouco 28 

sabem comunicar o que passam. Márcia pediu para os materiais da campanha e visitas serem 29 

agendadas nas creches, poderia ser em reunião com as famílias. 30 

Documentos das Entidades – Mariana ressaltou que a falta de outros conselheiros 31 

impossibilitava a aprovação para certificação, que seria agendada uma reunião extraordinária para 32 

o dia 13 de abril. 33 

Reunião Conselhos – A Andréa, presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, convidou o 34 

CMDCA para ter um representante na reunião do conselho que tratará sobre a inclusão social nas 35 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GUARATINGUETÁ 

Presidente: Sra. Ivânia Palmeira 

R: Dom Bosco, 07, São Benedito, Guaratinguetá/SP 

Telefone: (12) 3133-2163  (12)31223157 

escolas, em que não há profissionais preparados para trabalhar com as crianças, que os mesmos só 36 

recebem caderno de desenho e que ficam muitas vezes na sala da diretora, que não há trabalho de 37 

alfabetização. Que há muitas irregularidades nas escolas, que após a reunião irão formalizar a 38 

Promotoria Pública. Não havendo mais nada a ser tratada, a ata segue assinada pela vice-39 

presidente Mariana Horta, 05 de abril de 2018. 40 


