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ATA N.°09 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

 

Ata da 9ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

realizada no dia 29 de setembro de 2021, às 14h30ms, 

por vídeo conferência pelo Google Meet. 

 

No dia vinte e nove de setembro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e trinta minutos, 

reuniram-se pela plataforma do Google Meet, os conselheiros Mara Stefania Pereira Paiva 

(Secretaria Municipal de Saúde), Fabiana Freire Novaes do Amaral (Secretaria Municipal da 

Fazenda-Contabilidade), Eliane Cruz (Gabinete da Prefeitura Municipal), Gabriela Ayres 

Nascimento (OAB de Guaratinguetá), Fatima Aparecida Aires de Oliveira (Secretaria Municipal de 

Assistência Social), Eliane Helena da Silva (APAE de Guaratinguetá), Luciana Silva (Pais e 

responsáveis por crianças e adolescentes), Antônia Margarida de Souza (Casa da Criança Laura 

Vicuña – Proteção Social Especial), Miriam Cavalheiro da Silva (Projeto Girassol – Proteção Social 

Básica), Eugênia Christina Bezerra de França Silva (Creche Nova Vida – Educação), Ana Carolina 

Cursino Silva Aman (Secretaria Municipal de Assistência Social), Andrea Lauermann (Instituto 

Lucas Amoroso – Proteção Social Especial), Admilson Pedroso de Lima (Secretaria Municipal de 

Esportes) e Ana Maria Pelucio de Andrade Almada (Secretaria Municipal da Educação). Pauta 

Única – Situação das Creches São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora de Lourdes: A reunião 

iniciou-se com a presidente Luciana agradecendo a presença de todos, e após apresentou as 

justificativas da ausência das conselheiras Bruna Danielen Oliveira Santos (Guarda Mirim – 

Proteção Social Básica), da sua suplente Fernanda (nome completo) e da conselheira Vivian Fontes 

(OAB de Guaratinguetá) que já tinham assumido outros compromissos na mesma data, mas a 

conselheira Vivian Fontes acionou a participação de sua suplente, a Dra. Gabriela Ayres Nascimento. 

A presidente Luciana passou a palavra para a conselheira Andrea Lauermann membro da comissão 

de Análise da Resolução 002/2019 que apresentou Relatório da visita técnica realizada nas creches 

São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora de Lourdes na data de 27 de setembro de 2021, como 

deliberado na reunião extraordinária de 24 de setembro de 2021. A conselheira Andrea relatou que 

as duas creches apresentam espaços adequados e seguem as normas para a prevenção contra o 

contágio da COVID 19, utilização de equipamentos de segurança pelos professores e toda a equipe 

e contam com locais organizados, limpos e seguros para o atendimento às crianças com ou sem 

deficiência. Na visita à creche São Pedro Apóstolo a conselheira Andrea foi acompanhada pela 

diretora Debora Barbosa e a coordenadora pedagógica Suelen, onde verificou que o local está com 

uma obra de reforma fora do prédio sem riscos para as crianças e chegou a conversar com uma mãe 

que foi buscar seu filho a qual afirmou que muitas famílias do bairro dependem da creche e 

considera o local muito seguro para deixar o filho, ao invés de deixá-lo junto com várias crianças na 

casa de uma pessoa. Na creche Nossa Senhora de Lourdes a conselheira Andrea conversou com a 

coordenadora pedagógica Ana Cláudia Braga de Oliveira e a diretora Francine Daniele Paes de 

Mello e as duas profissionais comentaram que estão sendo bem acolhidas na creche e que os 

funcionários já receberam capacitação. A coordenadora Ana Cláudia disse que já possui uma 

experiência anterior na coordenação da Creche Francisco e Idalina juntamente com a diretora 



Francine que comentou que as famílias ficaram felizes com o retorno do funcionamento da creche 

no bairro e aguardam a inauguração da sala de berçário que depende de recurso público e está sendo 

muito aguardada pelas mães e já tem uma lista de espera. A conselheira Andrea também analisou os 

dois relatórios de atividades enviados pela assistente social das creches a profissional Miriam 

Cavalheiro da Silva e constatou que as metas estabelecidas foram cumpridas por meio do espaço 

físico adequado, organização, limpeza, protocolos de prevenções contra o contágio da COVID 19, 

equipe técnica contratada e capacitada e o atendimento do número de crianças e por isso conclui 

que as creches São Pedro Apostolo e Nossa Senhora de Lourdes da Fazenda da Esperança estão 

aptas para o recebimento do registro definitivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA). Finalizada a apresentação a presidente Luciana perguntou se os 

conselheiros gostariam que fosse feita a leitura dos relatórios explanados pela conselheira Andrea 

em sua íntegra, e a maioria dos conselheiros ficou satisfeita com a apresentação e concordaram que 

não haveria a necessidade da leitura e sendo assim a presidente Luciana comunicou que os 

relatórios serão enviados nos endereços de e-mail de cada conselheiro. Ainda durante a reunião a 

conselheira Fátima Aparecida perguntou à conselheira Andrea se a mesma realizou as visitas 

técnicas sozinha às creches São Pedro Apóstolo e Nossa Senhora de Lourdes. Em resposta a 

conselheira Andrea explicou que a comissão de análise é composta por 03 membros, ela, a 

conselheira Miriam Cavalheiro e a conselheira Ana Carolina e na impossibilidade das outras duas 

poderem acompanhá-la, pelos motivos da conselheira Miriam atuar nas duas creches e a conselheira 

Ana Carolina ter outro compromisso agendado, foi sozinha considerando a urgência da realização 

das visitas. Sem mais perguntas a presidente Luciana abriu a primeira votação no chat para os 

conselheiros titulares decidirem pelo voto de registro das creches, sendo as opções: I – Registro 

definitivo e II – Continuidade do registro provisório. A conselheira Ana Maria Pelucio entrou na 

reunião com atraso e foi realizado um resumo rápido da situação para o registro do seu voto. E após 

deu se o início da votação pelos conselheiros titulares. Finalizada a votação no chat foi unânime a 

aprovação dos conselheiros titulares pela concessão do registro definitivo do CMDCA para as 

creches São Pedro e Nossa Senhora de Lourdes. Prosseguindo a reunião a presidente Luciana 

passou para a segunda votação sobre o tempo do registro definitivo com a votação da data desse 

registro definitivo aprovado para as duas creches, sendo as opções: I – Retroativo na reunião 

ordinária (02/09/2021) e II – Retroativo na data da reunião de hoje (29/09/2021). A presidente 

Luciana alertou para a questão da legalidade do processo pontuada pela conselheira Vivian Fontes e 

acompanhado pela opinião da conselheira suplente, Dra. Gabriela Ayres Nascimento presente na 

reunião, de que não seria legal a aprovação do registro definitivo para o mês de agosto, devido que, 

neste mês a documentação solicitada pelo CMDCA e entregue pelas creches encontrava-se ainda 

em análise e conforme decisão na última reunião extraordinária o registro seria avaliado somente 

após visita técnica realizada pela comissão de análise e entrega dos relatórios de atividades das 

creches pela Fazenda da Esperança. A presidente Luciana iniciou a votação com as opções no chat: 

I – Retroativo na data da reunião ordinária e II – A contar na data da reunião de hoje. Finalizada a 

votação foi unânime a aprovação do registro definitivo para com data retroativa da reunião ordinária 

do CMDCA. A presidente Luciana comunicou que a data do registro definitivo para as creches ficou 

com a data do retroativo da reunião ordinária de 02 de setembro de 2021 e assim com a 

possibilidade da Fazenda da Esperança receber os recursos financeiros referentes ao mês de 

setembro pela Prefeitura Municipal de Guaratinguetá. Por fim a conselheira Eugênia Christina 

Bezerra deixou o convite para a participação no 21º Encontro Anual Rede Nossas Crianças – Um 

olhar para a proteção das crianças e dos adolescentes promovido pela Fundação Abrinq por meio do 

encontro online no Youtube que está acontecendo nesta data. Não havendo mais nada a ser tratado, 

a ata segue assinada pela presidente Luciana Aparecida Silva e a conselheira do CMDCA Eliane da 

Cruz no dia 29 de setembro de 2021. 

 


