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ATA N.°11 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 1 

 2 

Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 3 

dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada no 4 

dia 04 de novembro de 2021, às 9h, por vídeo 5 

conferência pelo Google Meet. 6 

 7 

No dia quatro de novembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, reuniram-se pela plataforma 8 

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

de 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), Ana Maria Pelúcio de Andrade Almada (Secretaria Municipal da 16 

Educação), Mirian Cavalheiro da Silva (Projeto Girassol) e Vivian Fontes (OAB Guaratinguetá). 17 

Luciana presidente iniciou a reunião dando boas-vindas aos presentes. Pauta 1) Leitura e 18 

aprovação das Atas: Luciana (presidente) realizou leitura da ata da 9ª Reunião Ordinária 19 

ocorrida em 02/09/2021, após leitura, foi aberta votação no chat sendo a ata aprovada por 20 

unanimidade. Na sequência Luciana (presidente) foi realizada leitura da ata da Reunião Ordinária 21 

07/10/21, e aprovada por unanimidade pelo colegiado. Pauta 2) Recebimento de documentos: 22 

Luciana (presidente) realizou leitura da justificativa de ausência em reunião Extraordinária 23 

ocorrida em 14/10/21 da representante da Secretaria da Assistência Social, sendo a justificativa 24 

acolhida pelo colegiado. Luciana (presidente) deu recebimento e fez leitura do ofício nº 345/2021 25 

SMS que apresenta alteração representação da servidora Cecilia Leal da Silva pela servidora 26 

Debora dos Santos Silva, sendo acolhido pelo colegiado. Luciana (presidente) deu recebimento e 27 

fez leitura do ofício nº 61/OSNSGFE/2021 que trata de resposta da Obra Nossa Senhora da Glória 28 

– Fazenda Esperança, sobre providencias que a Comissão de Análise da Resolução 002/2019 29 

solicitou quanto ao Centro de Educação Infantil Francisco e Idalina Guimarães e ao Centro de 30 

Educação Infantil São Francisco, Luciana informou que o ofício seria encaminhado à Comissão 31 

para conhecimento e acompanhamento das informações solicitadas. Luciana (presidente) deu 32 

recebimento e fez leitura do ofício nº894/CT, que trata de informação de período de férias da 33 

Conselheira Tutelar Mireli Betti Fernandes Barbosa, e a substituição que seria realizada pela 34 

suplente Jussara Beatriz Monteiro. Pauta 3) Registro no CMDCA: Luciana (presidente) abriu a 35 

discussão explicando que até a presente data não havia sido definido a inscrição do CAPSi, 36 

aguarda-se agendamento de reunião da Comissão de Análise com a organização para orientações 37 

quanto aos documentos apresentados para análise. O Projeto Guri está em funcionamento, abrindo 38 

novas turmas, mas não renovou o registro junto ao CMDCA desde 2019, em votação no chat por 39 

unanimidade fica aprovado que esse conselho deve oficializar a gestão do Projeto Guri solicitando 40 

que seja feita a solicitação de novo registro. 41 

Pauta 4) Situação e proposta da Comissão Aprendizagem sobre o Selo: Luciana (presidente) 42 

abriu a pauta explicando quem, acompanhou junto com a conselheira Bruna, que representa a 43 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE GUARATINGUETÁ 

                        www.facebook.com/CMDCAGuaratingueta 
     Rua Dom Bosco, nº 07, São Benedito, Guaratinguetá/SP – CEP: 12502-070 

CNPJ: 18.980.042/0001-00 

Telefone: (12) 3133-2163  (12)3122-3157 

 

Comissão da Aprendizagem a tentativa de dar sequência a construção do Selo parceiros da 44 

Aprendizagem. Foram feitas tentativas de contato com Poder público, mas não encontrou 45 

profissional que saiba fazer a arte proposta pelo CMDCA. Luciana (presidente) explicou que a 46 

partir desta dificuldade, a comissão optou por procurar por agências de publicidade para ouvir 47 

orientações e identificar orçamento para o desenvolvimento desse projeto. Luciana (presidente) 48 

disse que foram visitadas duas agências e que apresentaram novas propostas para o “Selo 49 

Parceiros da Aprendizagem” nos moldes propostos pelo “Concurso: Mostra quem você é”, que 50 

contou com a participação dos aprendizes das organizações registradas no CMDCA. As agências 51 

propuseram elaborar um logo e usar as artes do concurso como personagens para uma campanha 52 

em prol do fomento da aprendizagem. Luciana (presidente) comentou que, em todo Brasil, há um 53 

déficit de contratação de aprendizes e falou sobre a importância do trabalho em desenvolvimento 54 
pela Comissão da Aprendizagem, que já havia despontado resultados positivos para aprendizagem 55 

no município. Luciana (presidente) ainda explicou que a Comissão da Aprendizagem propôs 56 

iniciar articulação junto ao Poder Executivo para criação de lei que relacionada à obrigatoriedade 57 

de que as empresas que prestam serviço a prefeitura sejam cumpridoras da cota de aprendizagem 58 

no município. Luciana (presidente) esclareceu que a comissão já havia realizado levantamento de 59 

modelos da lei em vigor em outros municípios, e sugeriu implementar no município em prol dos 60 

adolescentes. Vivian pediu a palavra e sugeriu que toda ação da comissão seja realizada por meio 61 

de ofício, para registro das ações e formalidade de comprovação de que essa inciativa partiu do 62 

CMDCA. Luciana (presidente) abriu votação via chat para seguintes propostas: agendamento de 63 

reunião com Poder Legislativo, para entrega de ofício propondo: 1. Apoio na construção e 64 

implementação do selo da aprendizagem; 2. Entrega de modelo proposta de lei de cota para 65 

empresas prestadoras de serviço da prefeitura, devendo estas ser cumpridoras da cota no 66 

município. Aberta votação via chat, foi aprovado por unanimidade pelo colegiado. Luciana 67 

(presidente) encerrou a pauta com elogio a Comissão da Aprendizagem e sugerindo que outros 68 

grupos de trabalho sejam formados, por segmento de atuação para trabalhar pautas especificas e 69 

fomentar as políticas e ações que no futuro farão a diferença ao segmento atendido e também para 70 

a organização que realiza o trabalho.  Pauta 5) Situação em andamento dos preparativos para 71 

a Assembleia Eleição Nova gestão CMDCA Biênio 2021/2023: Luciana (presidente) disse que o 72 

edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do município, e lembrou aos presentes que a 73 

data de entrega da documentação seria até 18/11/21 e Assembleia ocorrerá no dia 25/11/21 no 74 

Auditório da Secretaria da Educação. Pauta 6)  Composição da Comissão de Seleção 75 

Chamamento Público: Luciana (presidente) abriu a pauta esclarecendo a necessidade de compor 76 

a Comissão e perguntou quem do poder publico se disponibilizaria a participar dos trabalhos que 77 

se encerram em dezembro/2021. Luciana (presidente) solicitou que os conselheiros Admilson, 78 

Ana Almada e Vania pudessem participar e todos manifestaram indisponibilidade.  Luciana 79 

(presidente) manifestou a dificuldade em formar comissões com participação do poder publico, e 80 

que caberia discutir a situação junto ao Órgão Gestor e Gabinete para que as indicações levem em 81 

conta a importância do trabalho junto ao Conselho. Vivian (conselheira) perguntou a Luciana se 82 

há prazo para cumprimento das ações e Luciana respondeu que sim. Vivian (conselheira) sugere 83 

que haja composição da comissão por convocação considerando o Regimento Interno do 84 

CMDCA, sendo a proposta acolhida pelo colegiado. Pauta 7) Outros: 1. Edital CONDECA: 85 

Luciana (presidente) explica que o CONDECA lançará um edital em novembro/2021, e que o 86 

CMDCA articulou junto o CONDECA e Câmara Municipal do município a concessão de espaço 87 
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para que no dia 12 de novembro as 15h ocorra encontro para a região de São José dos Campos 88 

com presença de dois conselheiros do CONDECA que realizarão a apresentação da proposta. 89 

Luciana (presidente) apresentou em tela o edital do CONDECA e reforça a importância da 90 

participação de todo sistema de garantia de direitos. 2. Conselho Tutelar sem telefone: Leila 91 

(conselheira tutelar) pediu a palavra, sendo concedida pela presidente, e contou que desde o dia 92 

21/10 a sede do Conselho Tutelar encontra-se sem telefone, que algumas munícipes fazem contato 93 

via e-mail e que por enquanto é a única forma de contato com o Conselho tutelar, e que os 94 

conselheiros tem usado seus celulares pessoais para trabalhar. Leila (conselheira tutelar) diz que a 95 

falta do telefone é ainda pior para o usuário, que não tem ido ao Conselho Tutelar presencialmente 96 

por causa da pandemia, e que muitas demandas são realizadas somente orientação pelo telefone. 97 

Vivian (conselheira) disse que o equipamento está numa região central e que não há justificativa 98 
para que a empresa de telefonia não conserte o problema, e sugeriu que o Conselho tutelar acione 99 

o jurídico da prefeitura. Vivian (conselheira) realiza contato através de ligação telefônica com a 100 

Dra. Soraya e informa ao colegiado que a Dra. Soraya se disponibilizou a verificar o que está 101 

acontecendo e dará retorno ao CMDCA, e Vivian informa que será transmitido ao Conselho 102 

tutelar e no grupo do CMDCA à resposta da situação. Não havendo mais nada a ser tratado, a ata 103 

segue assinada pela presidente Luciana Aparecida Silva e a segunda secretária do CMDCA 104 

Fernanda Cristina da Silva, no dia 04 de novembro de 2021. 105 


