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ATA N.°12 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 1 

 2 

Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 3 

dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada no 4 

dia 02 de dezembro de 2021, às 9h, por vídeo 5 

conferência pelo Google Meet. 6 

 7 

No dia dois de dezembro de dois mil e vinte e um, 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), Eliane Helena da Silva (APAE), Bruna Danielen Oliveira Santos 14 

(Guarda Mirim), Andrea Lauermann (Instituto Lucas Amoroso – ILA), Mara Stefania Pereira 15 

Paiva (Secretaria da Saúde), Vânia Cristina Barros de Miranda (Secretaria Municipal da Fazenda-16 

Contabilidade), Neli Silvestre de Oliveira Galvão (Secretaria Municipal da Educação), Elis 17 

Regina Campos Moura de Oliveira (SASIMG) e Luciana Ferreira dos Santos (Secretaria da 18 

Administração).Luciana presidente iniciou a reunião dando boas-vindas aos presentes. Pauta 1) 19 

Leitura e aprovação das Atas: Luciana (presidente) realizou apresentação em tela e fez leitura 20 

da ata da Reunião Ordinária ocorrida em 02/09/21, após leitura a ata foi aprovada por 21 

unanimidade; na sequência Luciana (presidente) realizou apresentação em tela e fez leitura da ata 22 

da Reunião Ordinária ocorrida em 07/10/21, após leitura a ata foi aprovada por unanimidade. 23 

Luciana (presidente) informou que a leitura da ata da reunião ordinária ocorrida em 04/11/21 24 

ocorrerá na próxima reunião do conselho. Pauta 2) Recebimento de documentos:  Luciana 25 

(presidente) deu recebimento e apresentou em tela o Ofício nº926/CT que dispõe sobre período de 26 

férias e substituição no Conselho tutelar. Pauta 3) Situação da Licitação do Diagnostico: 27 

Luciana (presidente) informa que quem ganhou a licitação foi a empresa “TODOS UM 28 

SUSTENTABILIDADE/SP”, que todo processo transcorreu em conformidade legal e a apuração 29 

foi acompanhada por dois representantes da Secretaria municipal de assistência social, um 30 

funcionário do setor de licitação, dois representantes do CMDCA e um representante da empresa 31 

que fez a proposta. Pauta 4) Informação de Reunião ocorrida na Câmara com Vereadora 32 

Rosa Filippo para proposta da Comissão Aprendizagem sobre o Selo e Lei da Cota: Luciana 33 

(presidente) iniciou a pauta explicando que articulou com a conselheira Viviam uma reunião para 34 

apresentar a proposta para vereadora Rosa Filippo. A reunião ocorreu na Câmara Municipal, com 35 

presença de Bruna que representava a Comissão da Aprendizagem e as conselheiras do CMDCA 36 

Luciana e Vivian. Bruna (conselheira) explicou  que a articulação faz parte das ações da 37 

Comissão, e que a proposta havia sido apresentada e deliberada pelo colegiado em reunião 38 

anterior, e que sempre que houver questões que envolvam o legislativo ou executivo, o tema será 39 

trazido para debate do colegiado. Pauta 4) Situação da Assembleia Eleição Nova gestão 40 

CMDCA Biênio 2021/2023: Luciana (presidente) iniciou a pauta realizando a leitura da Ata n°1 41 

de reunião da comissão  eleitoral, e solicita que  a Comissão se pronuncie. Diante do silêncio, 42 

Luciana (presidente) pergunta à secretaria do Conselho se há alguém da comissão presente, e 43 
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Bruna responde que sim, que há dois membros da comissão presentes, sendo Admilson, Mara, 44 

Vania e Neli. Após ninguém se pronunciar, Bruna (conselheira) esclarece que há acentuada 45 

dificuldade da comissão em realizar as ações para ocorrer a assembleia, desde aprovação do edital 46 

até análise dos documentos. Bruna (conselheira) disse que a assembleia prevista para 25/11/2021, 47 

teve que ser cancelada devido à falta de inscrições suficientes para as representações. Neli 48 

(conselheira) pede a palavra e reforça a dificuldade da comissão em se reunir devido excesso de 49 

trabalhos nos seus locais de trabalho. Bruna (conselheira) sugere que ocorra prorrogação do 50 

mandato da gestão atual até março/2022 para que haja tempo hábil de nova preparação para 51 

assembleia. Luciana (presidente) reforça a importância de entrar na pauta de janeiro, para 52 

preservar o conselho, inclusive, de medidas judiciais. Bruna (conselheira) propôs o seguinte 53 

calendário para as ações da comissão: data para início do aditivado do edital ocorra em 20/01/22; 54 
comissão realize contato com as organizações para mobilização das inscrições; previsão de nova 55 

data da assembleia em 22/02/22. Aberta votação via chat, foi aprovado por unanimidade. Neli 56 

(conselheira) pergunta se há alguém para dar apoio na elaboração do aditivo, e Luciana abre 57 

votação via chat para apoio da Bruna, de forma estritamente administrativa, sendo aprovado por 58 

unanimidade. Neli (conselheira) aponta que há coisas que os membros da comissão não dominam, 59 

e da importância que haja dentro da comissão um representante maior que consiga liderar a 60 

comissão. Luciana (presidente) sugere a Comissão procure pela conselheira Fátima que atuou na 61 

última comissão para trocar esta experiência e tirar dúvidas sobre o procedimento. Neli 62 

(conselheira) fala que a partir da fala da Bruna ficou melhor esclarecido sobre isso, que há boa 63 

vontade, mas falta conhecimento. Pauta 6) Registro junto ao CMDCA: Parecer da Comissão 64 

específica da Resolução 002/2019 quanto a situação das OSC’s: 1. CAPSi:  Bruna (conselheira) 65 

esclarece que os apontamentos de adequação dos documentos do CAPSi, são meramente técnicos, 66 

que avaliação é para deferimento, e agendamento de reunião para tratar de detalhes na forma de 67 

que a organização documenta o trabalho executado. 2. Anuncia-me: Luciana (presidente) diz que 68 

há necessidade de correção de alguns pontos no plano de trabalho de 2022 e que o trabalho está 69 

sendo executado dentro de uma escola municipal e não na sede da organização, além da 70 

organização não ter a documentação do corpo de bombeiros. Andrea (conselheira) questiona se o 71 

documento dos bombeiros deve ser de onde estão executando o trabalho, no caso na escola, ou da 72 

organização. Luciana (presidente) informa que o registro se encontra suspenso por falta de 73 

documentação, e explica detalhadamente as inconsistências que geraram a negativa. Bruna 74 

(conselheira) diz que a organização está sem apresentar documentos para manutenção de registro 75 

há dois anos, pois não renovaram em 2019 e em 2020. Bruna (conselheira) sugere que a secretaria 76 

da educação seja notificada que esta organização está atuando dentro da educação sem a 77 

certificação do CMDCA, sendo aprovado pelo colegiado. Andrea (conselheira) sugere ainda uma 78 

visita, para verificar as atividades presenciais, ação aprovada pelo colegiado. Luciana (presidente) 79 

questiona se o trabalho desenvolvido pela organização está regulamentado como Serviço de 80 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos da Assistência Social ou se é trabalho transversal 81 

dentro da política da educação. Após discussão sobre a pauta, Luciana abiu votação via chat para 82 

indeferimento do registro, sendo aprovado por unanimidade. 3. AMEG: Luciana (presidente) diz 83 

que há diversas inconsistências no plano de trabalho apresentado, que as atividades propostas 84 

estão divergentes dos objetivos expostos, além de que uma técnica terceirizada escreveu o plano 85 

de trabalho e quem vai executar será outra técnica. Aberta votação via chat, foi deliberado: 1. 86 

indeferimento do registro; 2. articular com o CMAS análise conjunta deste registro; 3. Solicitar 87 
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relatório do CMAS sobre a visita realizada por eles; 4. solicitar reunião da assistência social para 88 

tratar do assunto. Todas as ações foram aprovadas por unanimidade via chat. 4. Rede Cidadã: 89 

Bruna (conselheira) disse que realizou breve leitura e análise dos documentos da organização e 90 

entende que o Plano de trabalho precisa de adequações quanto a demonstrar mesmo que por 91 

previsão o espaço físico para atendimento e atividades teóricas na modalidade presencial. Bruna 92 

(conselheira) explica que a preocupação deve ser pensada a partir da necessidade do adolescente 93 

que será atendido, de quem e como esse adolescente vai receber suporte? Bruna (conselheira) 94 

esclarece que a intenção não é simplesmente barrar a inscrição da instituição no Conselho, mas 95 

que antes de começar o trabalho, de fato, com o adolescente, que organização precisa se adequar e 96 

minimamente prever as instalações físicas. Bruna (conselheira) disse que imprescindível 97 

acompanhar esses alinhamentos com precisão, de acordo com a resolução do CONANDA, mas 98 
não desconsiderar as nossas resoluções, já que as resoluções do CONANDA não se sobrepõem á 99 

nossa. Bruna (conselheira) questiona ainda se o plano proposto contempla só o EAD, e Luciana 100 

(presidente) responde que o EAD é apenas até o final do ano de 2021, conforme prevê um dos 101 

órgãos reguladores da aprendizagem, e explica que, de início, o registro seria do programa, do 102 

plano, e não da organização, e que são dois processos diferentes. Bruna (conselheira) sugere 103 

certificação de seis meses e posterior análise para certificação definitiva, e fala da preocupação de 104 

certificar algo que está expondo apenas o plano de 2021, sendo que o ano de 2021 está encerrando 105 

e da importância de ter o plano de 2022 para análise. Bruna coloca que se emitir a certificação 106 

hoje, terá que ser até dezembro apenas e que talvez não seja viável para a instituição. Luciana 107 

(presidente) sugere então um prazo para eles apresentarem o plano de 2022. Aberta votação, foi 108 

unanime a decisão do colegiado para que a organização apresente plano de trabalho de 2022 para 109 

análise da comissão resolução nº002/2019 visando certificação provisória e que ocorra suporte da 110 

comissão da aprendizagem nesta análise. 5. RENAPSI: Luciana (presidente) deu recebimento do 111 

pedido registro da RENAPSI e informou que os documentos serão enviados a Comissão da 112 

Resolução 002/2019 para análise. 6) Andrea (conselheira) pede a palavra e questiona se a 113 

organização Arte e Vida - EQUOTERAPIA entregou a documentação exigida pelo conselho para 114 

análise da Comissão da Resolução 002/2019. Luciana (presidente) responde que a organização 115 

contratou recentemente uma nova assistente social Renata Adriana Gonçalves, e faz leitura do 116 

ofício recebido da organização. Luciana (presidente) sugere prazo e 30 dias para que a nova 117 

técnica possa adequar às exigências, e envio de ofício para organização e para Vigilância 118 

Sanitária. Bruna (conselheira) sugere que a organização envie os documentos já finalizados e 119 

propõe prazo apenas para o documento pendente. Andrea (conselheira) concorda e diz que já faz 120 

bastante tempo essa tratativa, desde o relatório final de 2020. Bruna (conselheira) sugere que o 121 

recebimento de documentos pendentes da organização Arte e Vida - Equoterapia seja até o dia 15 122 

de dezembro. Aberta votação via chat, foi aprovado por unanimidade o envio dos ofícios e prazos 123 

sugeridos. Pauta 7) Situação do edital 002/2021 que trata da seleção e aprovação de projetos, 124 

para concessão de certificado de captação de recursos financeiros por meio do FUMCAD: 125 

Luciana (presidente) disse que os trabalhos da comissão estão ocorrendo para cumprimento dos 126 

prazos e o resultado será apresentado ao colegiado na próxima reunião ordinária. Pauta 8) 127 

Outros: PROJETO PAPO RETO: Luciana (presidente) lembrou aos conselheiros sobre a 128 

proposta do projeto e concedeu a palavra a representante da PLAN a Sra. Monique. Monique 129 

lembra que a proposta do projeto vem de um mapeamento do aumento da violência na região do 130 

Vale do Paraíba, e relembra a proposta do projeto papo reto apresentado ao colegiado 131 
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anteriormente sobre o combate à violência, e pede apoio do CMDCA para trabalhar em conjunto 132 

com as escolas e a rede de assistência. Bruna (conselheira) disse que participou da sala de 133 

reuniões do projeto no dia anterior e expõe seu entendimento sobre o projeto papo reto e sugere 134 

que, na falta de apoio da Secretaria de Assistência, que o CMDCA apoie como parceiro, haja vista 135 

a relevância da temática, e que no município não há nenhum tipo de trabalho focado para 136 

adolescência. Bruna (conselheira) sugere criar cronograma de participação e incentivo das 137 

organizações registradas no CMDCA. Luciana (presidente) reforça a importância de trabalhar o 138 

tema, e abre votação via chat sendo aprovada a proposta de apoio e articulação para que projeto 139 

aconteça no município. Não havendo mais nada a ser tratado, a ata segue assinada pela presidente 140 

Luciana Aparecida Silva e a segunda secretária do CMDCA Fernanda Cristina da Silva, no dia 02 141 

de dezembro de 2021. 142 


