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Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 3 

da Criança e do Adolescente realizada no dia 04 de 4 

março de 2021, às 9 horas, por vídeo conferência pelo 5 

Google Meet. 6 

 7 

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

plataforma do Google Meet, as conselheiras Giulianie Aparecida Machado (representante da 9 

Proteção Social Básica – Serviço de Obras Sociais), Fernanda Cristina da Silva (representante da 10 

Proteção Social Básica – Casa Betânia), Ana Carolina Cursino Silva Aman (representante da 11 

Secretaria Municipal de Assistência Social), Michelle Carvalho Rocha (representante da Proteção 12 

Social Especial (média e alta complexidade) – Casa Laura Vicuña), Fatima Aparecida Aires de 13 

Oliveira (representante da Secretaria Municipal de Assistência Social), Sandra Cristina Rosa Di 14 

Santo (representante da Secretaria Municipal de Administração), Admilson Pedroso de Lima 15 

(representante da Secretaria Municipal de Esporte), Elis Regina Campos Moura de Oliveira 16 

(representante de OSC na área da educação – Serviço de Ação Social da Igreja Metodista de 17 

Guaratinguetá – SASIMG), Fabiana Freire Novaes do Amaral (representante da Secretaria 18 

Municipal da Fazenda), Eugenia Cristhina Bezerra de França Silva (representante de OSC na área 19 

da educação – Creche Nova Vida), Luciana Silva (representante de pais e/ou responsáveis), 20 

Miriam Cavalheiro da Silva (representante da Proteção Social Básica – Projeto Girassol), Bruna 21 

Danielen Oliveira Santos (representante da Proteção Social Básica – Guarda Mirim), Andrea 22 

Lauermann (representante da Proteção Social Especial (média e alta complexidade) – Instituto 23 

Lucas Amoroso), Mara Stefania Pereira Paiva (representante da Secretária Municipal de Saúde), 24 

Vivian Fontes (representante da OAB), Ana Maria Pelucio de Andrade Almada (representante da 25 

Secretaria Municipal de Educação) e Andréa Elisa Évora Soliva (representante do Gabinete da 26 

Prefeitura Municipal de Guaratinguetá). E os ouvintes: Ana Laura Gonçalves Francisco, Marta 27 

Angélica Soares Barbosa, Leila Aparecida Pisani Rocha, Lila Cristina Guimarães Vanzella, Rafael 28 

da Silva Santos, Maria Angélica de Carvalho Monteiro Rezende, Amanda Veloso, Leila Diogo e 29 

Andréa Miranda. Pautas do Dia: Item 1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária de 30 

04/02/2021: realizada leitura pela conselheira Andréa Soliva, após apontamentos e correções pelo 31 

colegiado, foi aberta votação via chat pela presidente, sendo voto favorável dos conselheiros: 32 

Bruna, Luciana, Giulianie, Ana Carolina, Michele, Sandra, Ana Maria, Admilson, Elis, Fabiana, 33 

Mara, Andrea Lauermann e Vivian. E a conselheira Andréa Elisa manifestou via chat que se 34 

abster do voto. A ata foi aprovada por maioria do voto do colegiado. Item 2) Leitura da Ata da 35 

Reunião Extraordinária de 12/02/2021: a leitura e aprovação não foi realizada por conter teor 36 

sigiloso, inclusive relembrado que a referida reunião ocorreu sem participação de ouvintes. Sendo 37 

definido que seria repensado pelo colegiado outra alternativa para aprovação sigilosa da ata em 38 

questão. Item 3) Recebimento do ofício do Serviço de Obras Sociais: A OSC solicitou por 39 

Ofício a revalidação do curso do arco ocupacional em administração, cadastrado anteriormente na 40 

plataforma Juventude Web do Governo Federal, e como houve mudança para plataforma nacional 41 

LECOM pois houve abrangência na idade, passando para 14 a 24 anos. Os conselheiros 42 

solicitaram prazo para análise da solicitação. Item 4) Recebimento do oficio de resposta do 43 
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Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) sobre Plano de Contingência: Luciana 44 

(presidente) deu recebimento do oficio nº 02/2021 de 08/02/2021, e fez leitura na integra do 45 

conteúdo. Aberta a discussão pelo colegiado, os conselheiros apontaram que não há resposta 46 

concreta por parte do referido conselho, e Vivian acrescentou que não reconhece resposta efetiva 47 

por parte do Conselho Municipal de Assistência Social, que este deveria ter sido “carro chefe” na 48 

questão do Plano de Contingência. Item 5) Recomposição Função Secretaria: Luciana 49 

esclareceu que a conselheira Bruna reassumirá a função de secretária do CMDCA, após decisão 50 

da organização Guarda Mirim, a quem Bruna representa no Conselho, ter concedido 10 horas de 51 

sua carga horaria semanal, para desempenho da função de secretária, bem como que está previsto 52 

para que a executiva passe a trabalhar as sextas feiras na Casa dos Conselhos. Bruna, acrescentou 53 

que em conversa com conselheira Michele, que é a segunda secretária do CMDCA, ela informou 54 

da sua indisponibilidade de manter na função devido excesso de trabalho na OSC em que atua, e 55 

que para agilizar a recomposição da função, havia conversado com a conselheira Fernanda para 56 

assumir a função e que Fernanda mostrou-se aberta. Vivian apontou necessidade de realizar rito 57 

conforme prevê tramites legais, e explicou o procedimento que foi realizado na sequência. 58 

Michele apresentou seu pedido verbal de desligamento da função de segunda secretaria, 59 

justificando impossibilidade por conta de excesso de trabalho, e acrescentou que a coordenadora 60 

Dulce não faz mais parte da equipe de trabalho, bem como solicitaria a Fazenda da Esperança que 61 

enviasse ofício de comunicado da saída da coordenadora em questão. E, Fernanda manifestou seu 62 

aceite para assumir a função de segunda secretária do CMDCA. Aberta votação via chat, 63 

manifestaram-se favoráveis os conselheiros: Bruna, Luciana, Giulianie, Fatima, Michele, Sandra, 64 

Ana Maria, Admilson, Elis, Fabiana, Andrea Lauermann, Vivian, Mara e Andréa Elisa. Na 65 

sequência Luciana (presidente) abriu inclusão de pauta, devido situação vivenciada na Casa dos 66 

Conselhos. Luciana contou que esteve com a secretária Bruna na semana anterior a esta reunião, 67 

na Casa dos Conselhos e perceberam que além das questões que o CMDCA já vem 68 

acompanhando na referida casa, identificou-se que o espaço não possibilita sigilo para 69 

arquivamento de documentos e reunião/conversa sigilosa. Vivian acrescentou que desde a 70 

inauguração da Casa dos Conselhos, já foi percebido que não atenderia as necessidades do 71 

CMDCA. Luciana propôs a seguinte votação via chat: 1. Envio de ofício a Secretaria Municipal 72 

de Assistência Social para providencias quanto a espaço para arquivamento sigiloso e exclusivo 73 

de cada Conselho de direito; 2. Envio de ofício a Secretaria Municipal de Assistência Social e 74 

demais presidentes dos conselhos de direitos do município para elaboração de Regimento Interno 75 

para regular o funcionamento da casa. Aberta votação via chat, manifestaram-se favoráveis os 76 

conselheiros: Bruna, Luciana, Giulianie, Fatima, Michele, Sandra, Ana Maria, Admilson, Elis, 77 

Fabiana, Andrea Lauermann, Vivian, Mara e Andréa Elisa. Item 6) Ofício Conselho Tutelar 78 

sobre a vacinação do COVID-19: Luciana deu recebimento e realizou leitura na integra do 79 

ofício 172/2021/CT, com solicitação de apoio do Conselho para vacinação dos conselheiros 80 

tutelares contra a COVID-19, conforme prevê o oficio nº 81 

936/2021/GAB.SNDCA/SNDCA/MMFDH de 01 de março de 2021, do Ministério da Mulher, da 82 

Família e dos Direitos Humanos que dispõe sobre imunização prioritária para Conselheiros 83 

Tutelares. Luciana concedeu fala a conselheira tutelar Leila, pedindo que explicasse a situação. 84 

Leila contou que o Conselho Tutelar encaminhou pedido de vacinação a Secretaria Municipal de 85 

Saúde, mas não havia obtido ainda resposta da referida Secretaria. Mara (conselheira 86 

representante da Secretária Municipal de Saúde) manifestou no chat a seguinte resposta: a 87 
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Secretária Municipal de Saúde já respondeu a solicitação do conselho tutelar, com resposta 88 

negativa, pois obedece aos critérios de vacinação determinados pelo Ministério da Saúde. Aberta 89 

discussão os conselheiros alertaram para problemática de preservação dos conselheiros tutelares 90 

que são linha de frente e que prestam serviço que não há possibilidade de interrupção 91 

considerando suas demandas, bem como que cabe aprofundar a discussão junto ao Gestor 92 

Municipal. Mara (conselheira representante da Secretária Municipal de Saúde) manifestou no chat 93 

que não há mais vacinas disponíveis no município. Ana Almada (conselheira representante da 94 

Secretária Municipal de Educação) manifestou no chat que não vê possibilidade do município 95 

alterar o calendário nacional de vacinação e vacinar os conselheiros tutelares. Aberta votação via 96 

chat, para envio de ofício de apoio do CMDCA para vacinação prioritária dos conselheiros 97 

tutelares, manifestaram-se favoráveis os conselheiros: Bruna, Luciana, Giulianie, Fatima, 98 

Michele, Sandra, Ana Maria, Admilson, Eugenia, Fabiana, Andrea Lauermann, Vivian e Mara. A 99 

conselheira Andréa Elisa manifestou opção pela abstenção do voto, contudo Bruna esclareceu que 100 

tal procedimento não é previsto nas normativas legais do CMDCA, e cabe posicionamento 101 

favorável ou desfavorável. Sendo manifestado via chat pela conselheira Andrea Elisa voto 102 

desfavorável para envio do ofício. Resultando na aprovação pelo colegiado, considerando a 103 

maioria dos votos favoráveis. Item 7) Criação da comissão de seleção para o Edital do 104 

CMDCA: Luciana abriu a pauta, esclarecendo que se trata de assunto delicado e de grande 105 

responsabilidade para o CMDCA, considerando ainda a gravidade dos últimos acontecimentos 106 

que envolveram o edital de chamamento público da Secretária Municipal de Educação e a OSC 107 

SASIMG. Luciana propôs a formação da comissão de seleção conforme prevê a Lei 13.019 108 

(Marco Regulatório), sendo a proposta de três membros titulares e dois suplentes. Luciana se 109 

candidatou a titularidade, Bruna sugeriu o convite a conselheira suplente representante da OAB 110 

na pessoa da Dra. Gabriela e a representante da Secretaria da Administração Sandra. Sandra 111 

manifestou via chat o aceite da participação na comissão. Ainda, foram sugeridos para suplentes 112 

os conselheiros Admilson (representante da Secretaria de Esporte) e Ana Amam (representante da 113 

Secretaria Municipal de Assistência Social), ambos aceitaram a participação na comissão. Aberta 114 

votação via chat, manifestaram-se favoráveis os conselheiros: Bruna, Luciana, Giulianie, Fatima, 115 

Michele, Sandra, Ana Maria, Admilson, Elis, Fabiana, Andrea Lauermann, Vivian, Mara e Andréa 116 

Elisa. Sendo aprovada pelo colegiado a instituição da comissão. Item 8) Proposta de 117 

contratação de empresa para assessoria à comissão de seleção: Luciana apresentou a 118 

necessidade de contratação de consultoria para elaboração do Diagnóstico no município sobre 119 

crianças e adolescentes, e que está elaborando edital para referida contratação via Fundo 120 

Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Luciana, perguntou a conselheira 121 

representante da Secretária Municipal da Fazenda, contratação direta no valor máximo sem 122 

licitação. Sendo a resposta repassada via chat, pela conselheira Fabiana de que o valor é de R$ 123 

17.600,00. Aberta votação via chat, manifestaram-se favoráveis pela contratação de consultoria 124 

via edital a ser apresentado e aprovado futuramente pelo colegiado do CMDCA, os conselheiros: 125 

Bruna, Luciana, Giulianie, Fatima, Michele, Sandra, Ana Maria, Admilson, Elis, Fabiana, Andrea 126 

Lauermann, Vivian, Mara e Andréa Elisa. Sendo aprovada pelo colegiado a proposta de 127 

contratação via edital. Item 9) Monitoramento da situação do retorno das escolas (1 mês): 128 

Luciana (presidente) comentou das notícias em grupos de redes sociais e veículos de comunicação 129 

sobre os casos de infecção por COVID-19 nas escolas públicas. Ressaltando que as 130 

recomendações para os cuidados no retorno com as atividades com crianças e adolescentes feitas 131 
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pelo CMDCA previa o risco de casos diante da complexidade dos protocolos que envolvem este 132 

público no ambiente escolar. Ana Almada respondeu que os protocolos feitos pela Secretaria 133 

Municipal de Educação foram publicados no site da Prefeitura Municipal, que as escolas 134 

receberam as orientações, equipamentos, EPI´s, e que os casos suspeitos estavam recebendo 135 

acompanhamento da Saúde e os profissionais entravam em isolamento. Bruna perguntou sobre os 136 

apontamentos realizados pelo CMDCA no protocolo, se foram aceitos e como foram solucionados 137 

os riscos apontados, como no caso do monitoramento da saúde. Ana disse que não teve acesso ao 138 

documento do CMDCA por ter sido encaminhado ao Jurídico que ficou responsável pelo 139 

desenvolvimento do Protocolo. Diante da situação de risco dos professores, profissionais da 140 

educação e alunos no retorno as aulas, mesmo com toda precaução, Luciana colocou como 141 

proposta solicitar à Secretaria Municipal de Educação que retomasse a Comissão de Análise do 142 

retorno as aulas para poderem se reunir on-line e acompanhar e monitorar o retorno das aulas, 143 

possibilitando troca de experiência, dúvidas e propor caminhos para mitigar os riscos que seriam 144 

naturais diante da pandemia. Foi colocado em votação o envio de ofício à Secretaria Municipal de 145 

Educação com esta solicitação. Aberta votação via chat, manifestaram-se favoráveis os 146 

conselheiros: Bruna, Luciana, Giulianie, Fatima, Michele, Sandra, Ana Maria, Admilson, Elis, 147 

Fabiana, Andrea Lauermann, Vivian, Mara e Eugenia Cristina. Item 10) Resultado da Comissão 148 

de Aprendizagem: Bruna (representante da Proteção Social Básica – Guarda Mirim) contou que 149 

as metas propostas e aprovadas pelo CMDCA na reunião ordinária em 07/01/2021 havia sido 150 

iniciado, sendo realizado publicação da Portaria 01/2021 do CMDCA, em Diário Oficial do 151 

município com a instituição e composição da Comissão Especial de Trabalho da Aprendizagem 152 

Profissional, ocorreu reunião com Prefeito Marcos Soliva, Secretário da Assistência Social e 153 

representante da Secretaria da Administração, com proposta de abertura de edital para vagas a 154 

aprendizes na prefeitura em caráter de urgência, contudo a proposta ainda não havia sido 155 

efetivada pela Prefeitura. Bruna ainda esclareceu que as demais ações estavam em andamento 156 

visando fomentar a aprendizagem no município. Item 11) Resultado na participação da 157 

Comissão do Plano de Contingência: Bruna (representante da Proteção Social Básica – Guarda 158 

Mirim) contou que ocorreram duas reuniões do Comitê de Gestão de Crise, a qual o CMDCA é 159 

representado pela conselheira Andrea Lauermann e Bruna, e que estava sendo realizado uma 160 

“Consulta Pública – retorno das atividades presenciais” junto aos usuários das OSC’s. Item 12) 161 

Monitoramento dos processos administrativos com a Comissão de Ética: A Comissão de 162 

Ética solicitou a prorrogação do prazo para a execução dos processos em andamento em razão de 163 

férias da Dra. Soraya, presidente da Comissão, e também, por causa do Decreto Municipal em 164 

relação ao Plano São Paulo da fase vermelha emergencial, o que reduziu as atividades presenciais. 165 

Foi aberta votação a ampliação do prazo para mais 60 dias, via chat, manifestaram-se favoráveis 166 

os conselheiros: Bruna, Luciana, Giulianie, Fatima, Michele, Sandra, Ana Maria, Admilson, Elis, 167 

Fabiana, Andrea Lauermann, Vivian, Mara e Eugenia Cristina. Item 13) Solicitação de Reunião 168 

Extraordinária para avaliação dos Editais do CMDCA (Projetos e Diagnóstico): Luciana 169 

(presidente) informou que seria acionado via grupo whatsapp agendamento de reunião 170 

extraordinária para análise e aprovação do colegiado quanto aos editais que estão sob elaboração. 171 

Item 14) Parecer da solicitação de Inscrição Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil 172 
– Grupo Fraternidade Irmão Altino (Bruna/Fatima e Ana Aman): Bruna realizou leitura do 173 

parecer da comissão que analisou a documentação da referida OSC. Vivian apontou a necessidade 174 

de que acrescentasse de forma pontual e clara no documento o parecer de indeferimento da 175 
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comissão. Aberta a seguinte votação: 1. acolhimento do parecer da comissão; 2. Que a entrega do 176 

parecer seja realizada em reunião junto à equipe do Grupo Fraternidade Irmão Altino, visando 177 

dialogar com a OSC e ofertar apoio. Os conselheiros manifestaram-se favoráveis via chat: Bruna, 178 

Luciana, Giulianie, Fatima, Michele, Sandra, Ana Maria, Admilson, Elis, Fabiana, Andrea 179 

Lauermann, Vivian e Mara. Observa-se que não contou com voto da conselheira Andrea Évora, 180 

que se retirou da reunião, justificando impossibilidade de continuar presente por outros 181 

compromissos. Sendo aprovada as medidas. Item 15) Outros: Fatima deu recebimento de 182 

documentação sobre “Requerimento de Inscrição de Programa/Projeto” da Associação 183 

Manthiqueira Esporte de Guaratinguetá. Aberta votação via chat, o colegiado deliberou que a 184 

referida solicitação será analisada no prazo de 90 dias, considerando o prazo de 60 dias previsto 185 

na Resolução 002/2019 e acréscimo de 30 dias aprovado pelo colegiado na referida reunião 186 

ordinária. Não havendo mais nada a ser tratado, a ata segue assinada pela presidente Luciana 187 

Aparecida Silva e a Secretaria do CMDCA Bruna Danielen Oliveira Santos no dia 04 de março de 188 

2021. 189 

 190 


