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Ata da 01ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 3 

dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada no 4 

dia 06 de janeiro de 2022, às 9h, por vídeo 5 

conferência pelo Google Meet. 6 

 7 

No dia seis de janeiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se pela plataforma do 8 

Google Meet, os conselheiros Eliane Cruz (Fundo Social de Solidariedade), Admilson Pedroso de 9 

Lima (Secretaria Municipal de Esportes), Luciana Silva (pais e responsáveis por crianças e 10 

adolescentes), Fernanda Cristina da Silva (Casa Betânia), Lívia Lasmar de Andrade (Obra Social 11 
Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança Casa da Criança Laura Vicuña), Ana Carolina 12 

Cursino Silva Aman (Secretaria Municipal de Assistência Social), Giulianie Aparecida Machado 13 

(Serviço de Obras Sociais), Andrea Lauermann (Instituto Lucas Amoroso – ILA), Mara Stefania 14 

Pereira Paiva (Secretaria da Saúde), Vânia Cristina Barros de Miranda (Secretaria Municipal da 15 

Fazenda-Contabilidade), Eugenia Christina Bezerra de França Silva (Creche Nova Vida), Mirian 16 

Cavalheiro da Silva (Projeto Girassol) e Vivian Fontes (OAB Guaratinguetá). Luciana 17 

(presidente) iniciou a reunião dando boas-vindas aos presentes, e informa que as atas em aberto 18 

das últimas reuniões estão em elaboração e serão lidas na próxima reunião ordinária ou 19 

extraordinária. Pauta 1) Situação dos trabalhos da Comissão do Processo de Eleição do 20 

CMDCA: Luciana (presidente) apresentou em tela o cronograma aprovado na última reunião 21 

ordinária do CMDCA para ações da Comissão, sendo: Aprovação do Edital em 20/01/2022; 22 

Publicação do Edital no Jornal Oficial em 20/01/2022; Período de Inscrições em 20/01/2022 à 23 

15/02/2022; Análise das Inscrições no período de  16/02 à 18/02/2022; Publicação da Lista de 24 

Candidatos no Jornal Oficial em 18/02/2022; Assembleia de Eleição em 22/02/2022; Publicação 25 

do Resultado das Eleições em 23/02/2022; Previsão de posse dos Conselheiros Eleitos em 26 

03/03/2022; Previsão de reunião dos Conselheiros Eleitos em 03/03/2022; Previsão de publicação 27 

da Portaria da Nova Composição do CMDCA de Guaratinguetá Biênio 2022/2024 em 28 

04/03/2022. Vivian (conselheira) fez algumas perguntas para sanar dúvidas referente aos 29 

combinados da última reunião ordinária pois não estava presente, e após obter resposta da 30 

presidente Luciana, Vivian sugeriu que as representações que não realizarem indicações façam 31 

uma justificativa, pois essa situação é grave e a falta de representação atrapalha o andamento do 32 

conselho durante o ano. Luciana (presidente) lê o artigo 4 que da Lei Municipal que dispõe sobre 33 

a recondução no mandato do conselho e Vivian explica o que significa exatamente esse artigo. 34 

Luciana (presidente) perguntou se alguém tem alguma dúvida sobre o pleito eleitoral e não houve 35 

manifestação. Pauta 2) Relatório do Mapa 2021 do Prefeito Amigo da Criança: Luciana 36 

(presidente) realiza apresentação em tela do relatório e explica a importância de dar publicidade e 37 

para que haja acompanhamento de políticas públicas. As conselheiras Vivian e Andreia fazem 38 

alguns questionamentos quanto a inconsistência do relatório apresentado. Luciana (presidente) 39 

sugere envio de ofício aos órgãos envolvidos para que o programa seja conhecido por todos. 40 

Andrea (conselheira) diz ser importante e necessário ter comunicação intersecretarias, pois muitos 41 

casos, a pasta da educação fica sobrecarregada, e sugere articulação do CMDCA através de uma 42 

reunião com todos os gestores envolvidos. Luciana (presidente) explicou que embora o programa 43 
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apresente o nome que faça referência ao prefeito seu desenvolvimento gera uma “pontuação” no 44 

programa e é o somatório de pequenas ações políticas do município. Luciana (presidente) abriu 45 

votação para seguinte proposta: 1. Reunião direta com o prefeito, assim que este retornar de 46 

férias, para fazer os apontamentos que eclodiram no relatório e alinhamento para que haja 47 

construção conjunta dos pontos a ser melhorados; 2. envio de ofício para a Secretaria de Governo 48 

e demais secretarias envolvidas para participação de reunião conjunta sobre o Programa;  3. Dar 49 

publicidade do Relatório na página do CMDCA e ao Legislativo, as propostas foram aprovadas 50 

por unanimidade. Pauta 3) Resultado do Edital de Chamamento Público FUMCAD nº 51 

02/2021: Luciana (presidente)  em nome da Comissão de Seleção de projetos do edital informou 52 

que apenas três organizações se inscreveram, com apresentação de quatro projetos: Casa Betânia 53 

– Projeto Kilombo Dikamba, Casa do Puríssimo Coração de Maria – Projeto Garça Azul, Instituto 54 
Lucas Amoroso – Projeto Por um mundo + brincante, e Casa do Puríssimo Coração de Maria 55 

Proser- Desenvolvimento a Ginástica Rítmica. Luciana (presidente) explicou o que é essa 56 

captação e como funciona, avisou que no ano de 2022 deve sair o edital para projetos financiados 57 

pelo FUMCAD, mas que os detalhes deste edital ainda serão definidos pelo colegiado. Pauta 4) 58 

Resultado da Empresa Contratada para o Diagnóstico e Planos Municipais 2022: Luciana 59 

(presidente)  explicou que a empresa vencedora do processo de licitação foi a TODOS UM 60 

SUSTENTABILIDADE, da Sra. Carol Zanotti, e que haverá uma reunião entre o prefeito e 61 

executiva do CMDCA para iniciar os trabalhos. Luciana (presidente) explicou brevemente quais 62 

trabalhos serão previstos para serem realizados, e que o objetivo do diagnóstico é ter elementos 63 

palpáveis para buscar melhorias ao segmento criança e adolescente, sem intenções partidárias. 64 

Pauta 5) Situação dos Editais lançados pela SMAS sem exigência de que as OSC’s que 65 

apresentarão propostas de parcerias, relacionadas a atendimento criança e adolescente, 66 

apresentem registro no CMDCA: Andrea (conselheira) iniciou a pauta explicando que a 67 

Secretaria de Assistência Social lançou em 03/01/2022 edital de chamamento publico para 68 

parceria com organizações da sociedade civil para proteção social básica, media e alta 69 

complexidade, e que a única exigência é o registro apenas no CMAS, mesmo para as 70 

organizações que atuarão diretamente com segmento criança e adolescente. Andreia (conselheira) 71 

falou sobre sua preocupação com a situação, haja visto o problema envolvendo as creches da 72 

Fazenda Esperança, reforçou a importância do CMDCA se manifestar de alguma forma. Fatima 73 

(conselheira) perguntou se as certificações são vinculadas, tipo, para ter certificação do CMAS 74 

precisa ter a do CMDCA, e Andrea respondeu que em seu entendimento não necessariamente, 75 

dando exemplo de uma emenda parlamentar que uma determinada OSC teve acesso, mas mesmo 76 

trabalhando com criança e adolescente, não tinham registro no CMDCA. Luciana (presidente)  77 

explicou  para Fatima que um registro não está vinculado ao outro, cada conselho está respaldado 78 

na legislação pertinente ao segmento e/ou política de atuação, citou que o registro no CMDCA 79 

está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ana Aman (conselheira) disse que este foi 80 

um erro que passou despercebido por todos os organização do edital. Andrea (conselheira) sugeriu 81 

que cabe uma errata do chamamento. Luciana (presidente) sugeriu envio de ofício à Comissão de 82 

Seleção do edital da Secretaria de Assistência Social solicitando providencias para sanar o 83 

descumprimento do que dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aberta votação via chat, a 84 

proposta foi aprovada por unanimidade. Pauta 6) Prestação de Contas do FUMCAD: Luciana 85 

(presidente) abriu a pauta explicando que em 2020 o saldo do FUMCAD era de R$ 913.000,00 e 86 

em 2021 de R$ 634.000,00, e que atualmente há aproximadamente um total de  R$ 1.725.600,23 87 
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no banco. Luciana (presidente) explicou  que esse dinheiro não pode ficar parado, que o 88 

município está com a situação regularizada junto ao Fundo e que vai enviar o material para os 89 

conselheiros terem conhecimento. Luciana (presidente) expos em tela o calendário de ações do 90 

CMDCA em 2022. Andrea (conselheira) perguntou como poderia ser agilizar o chamamento para 91 

utilização do recurso e Luciana respondeu que depende de alguns fatores, como nova composição 92 

do CMDCA para formação das comissões e iniciar os trabalhos de elaboração de edital. Não 93 

havendo mais nada a ser tratado, a ata segue assinada pela presidente Luciana Aparecida Silva e a 94 

segunda secretária do CMDCA Fernanda Cristina da Silva, no dia 06 de janeiro de 2022. 95 


