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

 

Ata da 04ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 

da Criança e do Adolescente realizada no dia 18 de 

fevereiro, às 08 horas, na Secretaria da Assistência 

Social 

 

No dia dezoito de fevereiro de dois mil e dezenove, 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, Lucia Moraes de Carvalho, representante da Secretaria 4 

Municipal de Esportes, Ivânia Palmeira, representante da Associação Comercial e Empresarial, 5 

Mariana Brito Horta Nogueira, representante de Profissionais da área de Assistência Social e 6 

Psicologia, Eliane Helena da Silva e Luciana Aparecida, representante de Entidades Sociais que 7 

atendem crianças, Vivian Silva Fontes, representante da OAB Subsecção de Guaratinguetá, Elis 8 

Regina Campos Moura de Oliveira, Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá, 9 

Daniele Barros Calheiros, secretária executiva da SMAS. 10 

PRESTAÇÃO DE CONTAS – Na reunião foi dada continuidade do levantamento para prestação 11 

de contas das ações do CMDCA, foi deliberado que deve ser feito uma apresentação em power 12 

point para o dia da palestra com a Receita Federal para apresentar quantas crianças e adolescentes 13 

são atendidas pelas organizações e são beneficiadas com o repasse pela Receita Federal. Verificar 14 

os dados corretos da conta do FUMCAD para divulgação, publicar para a imprensa e rede social 15 

sobre a realização do evento, informar as organizações para convidar os seus contadores para o 16 

dia da palestra. Informar a imprensa que a presidente do CMDCA estará à disposição para 17 

entrevista com objetivo de falar sobre a prestação de contas.  18 

MANTHIQUEIRA – Foi iniciado o processo de avaliação do projeto da Associação 19 

Manthiqueira de Esporte de Guaratinguetá, os conselheiros convidaram o secretário da 20 

Assistência Social, Arilson, para apresentar o projeto e solicitar informações sobre o item 14 do 21 

projeto que informa o repasse de R$ 940,00 per capita mensal para o atendimento de criança e 22 

adolescente. Arilson explicou que o valor não corresponde ao Edital de Chamamento Público que 23 

está em vigor até 2020, que esta organização não tem um Termo de Colaboração assinada com a 24 

Secretaria Municipal de Assistencia Social. A equipe técnica do CMDCA fará a avaliação baseada 25 

nas deliberações aprovada em reunião e encaminhada à organização por Ofício nº02/2019 e 26 

solicitou ao secretário que o CRAS possa enviar o parecer com a avaliação do projeto para ver se 27 

atende a legislação vigente.   28 

DOAÇÃO PARA O FUMCAD – A Comunidade Anuncia-Me realizou em 2017 a captação de 29 

recursos do Imposto de Renda 2017 para o projeto Espaço Vida, aprovado no Edital do FUMCAD 30 

2016/2017, o valor da captação própria foi de R$ 5.119,30. A liberação da verba via Receita 31 

Federal do valor captado demorou em razão de um erro do digito bancário da conta do FUMCAD 32 

de Guaratinguetá, com a correção dos dados o valor já pode ser transferido para a organização, 33 

que deverá investir em despesa previsto exclusivamente no projeto, conforme planilha aprovada 34 

no edital.   35 
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PRESTAÇÃO DE CONTAS FUMCAD – Foi analisado a documentação para envio à auditoria 36 

da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá sobre os esclarecimentos da 37 

prestação de contas da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com uso 38 

da verba do FUMCAD.  Não havendo mais nada a ser tratada, a ata segue assinada pela 39 

presidente Ivânia Palmeira, no dia 18 de fevereiro de 2019. 40 


