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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 

maio, às 09 horas, por vídeo conferência Zoom. 

 

No dia cinco de maio de dois mil e vinte, às nove horas, reuniram-se via app Zoom, as 1 

conselheiras Bruna Danielen Oliveira Santos, Luciana Aparecida Silva, Andreia Lauermann, 2 

Michele Carvalho Rocha, Ana Carolina Cursino Silva Aman, Eugenia Christina Bezerra de 3 

França Silva, Eliane da Cruz, Eliane Helena da Silva, Isabel Cristina Campos de Miranda. E os 4 

participantes Mariana Horta, Amanda Veloso, Jonas Cavalca, Andreia Miranda. A reunião deu 5 

início com leitura e aprovação da ata Reunião Ordinária ocorrida em 05/03/2020. Inicio da pauta 6 

do dia: Prestação de Contas - A reunião deu início com prestação de contas da 7 

Campanha #cestouguara: a presidente do CMDCA Sra. Luciana, informou que como fruto da 8 

campanha on-line foi possível até o momento destinar cerca de 117 cestas básicas a famílias 9 

vulneráveis entregue para as OSCs: Obra Auxiliar da Santa Cruz, Associação de Moradores do 10 

Bairro do Engenheiro Neiva, ONG Novo Amanhã, Instituto Lucas Amoroso, APAE Guaratinguetá 11 

e Creche Chico Xavier. Complementou que a referida campanha segue para atender mais famílias, 12 

sendo a posição dos demais conselheiros favoráveis à medida. Ainda, sobre à necessidade das 13 

famílias, iniciou-se uma reflexão quanto a demais demandas apresentadas que não foram ainda 14 

atendidas até o momento, por falta de recurso. Luciana reafirmou o recebimento do valor de R$ 15 

42.000,00, depositados pela Receita Federal no FUMCAD, e que este valor poderia ser destinado 16 

ao atendimento das famílias atendidas, no momento da pandemia, conforme autorizado pelo 17 

CONANDA. Aberta discussão, foi optado por resguardar esse valor para momento mais 18 

emergencial, podendo caso seja necessário, agendar reunião extraordinária para tratar do tema. A 19 

conselheira Andreia, citou dificuldade que as famílias da organização ILA, tem enfrentado para 20 

ter acesso ao repasse da cesta básica via CRAS. Foi dada a palavra a ouvinte, Andreia, da Creche 21 

Nova Vida, participante da reunião, informou a mesma dificuldade vivenciada pelas famílias que 22 

atende. Foi sugerido, e acordado por todos conselheiros, que será solicitado informações junto ao 23 

CRAS, sobre os procedimentos adotados ao referido repasse. Foi data a palavra a ouvinte Mariana 24 

Horta, salientou a necessidade de “olhar” cuidadoso ao solicitar informação, visto não dever ter 25 

essa medida a intencionalidade de interferir na autonomia profissional do técnico do CRAS para 26 

definições do repasse. Assim, alguns apontamentos ainda realizados por alguns conselheiros, foi 27 

acordado que tal solicitação não teria caráter “fiscalizador e/ou de cobrança”, mas de munir os 28 

demais equipamentos e técnicos da rede de informações e orientações assertivas as famílias 29 

atendidas.  30 

Campanha dia 18 de Maio sobre Exploração e Violência Sexual: Luciana abriu a discussão 31 

apresentando material disponibilizado pela Fundação Abrinq, sobre o tema. Ana Carolina, 32 

apontou que a equipe do CREAS está preparando cartilha informativa sobre o tema e irá 33 

disponibilizá-lo a população, as organizações e ao CMDCA, para devida divulgação quando 34 

estiver pronto. Devido o momento atual de isolamento, definiu-se a impossibilidade até o 35 

momento de um planejamento quanto a caminhada contra a violência, realizada a alguns anos no 36 
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município, e que as ações serão realizadas através das redes e mídias sociais. A conselheira Bruna, 37 

complementou reforçando a importância do empenho neste momento da disseminação da 38 

campanha, segundo orientações da presidente do CONANDA durante abertura do Simpósio 39 

Nacional de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos, convidando a todos que se 40 

possível acompanhem o conteúdo. Após algumas sugestões de ações, Luciana disponibilizou-se 41 

ainda de fazer contato com o Departamento de Comunicação da prefeitura para traçar estratégias 42 

de divulgação da campanha.  43 

Semana do Brincar: Luciana apresentou proposta feita pela Sra. Lila, para realização de 44 

atividades, com composição de alguns kits (com material lúdico), contudo foi analisado pelo 45 

colegiado como mais viável para momento que se façam ações de resgate as brincadeiras antigas, 46 

com material de uso comum, e que a famílias tenham em casa, sendo realizado compromisso 47 

pelos presentes de que as organizações se mobilizarão com seus atendidos e famílias para enviar 48 

atividades com este objetivo.  49 

Legislação do Fundo Municipal para captação de recursos de projetos das organizações: 50 
Luciana informou que as reuniões presenciais não foram realizadas em razão do momento da 51 

pandemia. No quesito Conselho Tutelar seria contratado futuramente uma consultoria para dar 52 

suporte à esta atualização. Em relação ao uso do FUMCAD, foi apresentada a proposta de 53 

resolução que seria encaminhado à comissão formada para analisar, visando no segundo semestre 54 

o CMDCA lançar edital. Não havendo mais nada a ser tratada, a ata segue assinada pela 55 

presidente Luciana Aparecida Silva secretaria do CMDCA Bruna Danielen Oliveira Santos, no dia 56 

05 de maio de 2020. 57 
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