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ATA Nº 1 /2021 
 REUNIÃO  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 
No dia 04 de março de 2021, via plataforma zoom, às 9h iniciou à reunião do CMDCA com os 

Conselheiros e convidados, conforme lista de participação.  A Presidente Sra. Iris informa sobre 

a primeira pauta que trata de um ofício recebido da TecNia, neste é solicitado que o CMDCA 

auxilie os alunos referente a um projeto da área de robótica com caráter pedagógico, e este  

tem como tema: Trabalho Infantil. Passa a palavra para a secretária do CMDCA pedindo que a 

mesma detalhe as informações, pois foi quem havia mantido contato com o representante da 

escola. A Sra. Daniele esclarece que a principio havia entendido que a solicitação tratava-se de 

pedido de registro no CMDCA, porém depois compreendeu que esse projeto visa agregar a 

ampla divulgação dentro da temática, em tempos atuais, muito necessária. Foi exposto que 

estamos com muitas demandas e a dúvida seria se o CMDCA poderia dar esse suporte sem 

comprometer o andamento dos nossos trabalhos. O Sr. David responsável pela escola de 

tecnologia pontua que o trabalho será feito pelos alunos, que participarão de um competição, 

e caso tenham dúvidas, seria solicitado orientação, visando trabalhar a realidade e as possíveis 

ferramentas tecnológicas que poderiam contribuir com a temática supracitada. Foram feitos 

alguns questionamentos e considerados alguns pontos. Depois de esclarecido todas as dúvidas 

dos conselheiros, foi salientado a importância do apoio a solicitação apresentada. O 

Conselheiro Tutelar Sr. Lucas faz um adentro evidenciando que o município tem recebido 

algumas denúncias sobre trabalho infantil. A presidente questiona quem poderá contribuir em 

dar o auxilio necessário para a realização do desenvolvimento desse projeto. A Sra.  Elizabete, 

Sr. Carlos se colocam a disposição e a Sra. Daniele salienta que assim que tivermos nosso 

colegiado a posse do novo colegiado, iremos  revisar as comissões e as que tenham maiores  

demandas será solicitado e inserção de novos membros. O Sr. David agradece a oportunidade 

e conclui que o trabalho será de relevância para os munícipes.  A Sra. Iris informa sobre a 

próxima pauta que trata sobre a eleição do CMDCA, a Sra. Daniele complementa que na 

próxima semana entre os dias 8 à 12 de fevereiro estaremos recebendo as indicações da 

sociedade civil e reforça a importância e a necessidade da participação dos representantes do 

poder público nas reuniões, infelizmente temos tido algumas vacâncias na qual compromete o 

andamento dos trabalhos. Foi perguntado para a Sra. Elizabete se a mesma tem interesse em 

continuar representando a Educação dentro do Conselho, a mesma informa que sim, apesar 

de muitos compromissivos tenta conciliar a participação. Dando continuidade aos demais 

assuntos, foi exposto sobre a Comissão de Política Pública, na qual foi realizada uma reunião 

entre os membros e pensado que em vez de darmos inicio a elaboração do projeto sugerido 

pelo promotor, sendo este, nas escolas serem trabalhados a prevenção de álcool e drogas 

através de alunos multiplicadores, podemos propor política pública na área da garantia de 

direitos sobre a temática. Diante do exposto, será articulado reuniões com várias políticas 

como educação, saúde, assistência, cultura, esporte, entre outras. Também órgãos 

correlacionados como coalisão, conselho de drogas, comitê gestor. O Sr. Carlos membro da 

comissão ressalta que a Sra. Wanderléa presente na reunião, tem experiência com o assunto, 

pois desenvolve um trabalho em Cruzeiro,  e poderá contribuir com nossas ações. A presidente 

do CMDCA pergunta se a mesma tem interesse em agregar a comissão, entusiasmada a 

mesma se coloca a disposição.  Posteriormente foi salientado o ofício recebido pela Secretaria 



   CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 

CRUZEIRO/SP 

 

 

 
SEDE DO CONSELHO: RUA DOS METALURGICOS, 77 

CENTRO – CRUZEIRO – SP 
E-mail: cmdca@cruzeiro.sp.gov.br 

 

de Assistência e Desenvolvimento Social, no qual encaminhou em anexo o Plano Municipal 

Decenal de Atendimento Socioeducativo.  O Sr. Carlos explica que dentro da legislação federal 

foi aprovado que os municípios teriam que elaborar o plano de atendimento socioeducativo, e  

teriam cerca de 10 anos para publicar este plano Cruzeiro está bem próximo da data limite,  o 

mesmo ressalta que dentro desse plano não é envolvido somente as políticas de assistência, 

como também  educação, saúde, esporte, cultura, lazer e outros atores como sociedade civil e 

organizações do terceiro setor. Um dos objetivos é o entendimento que as politicas de 

atendimento a criança e adolescente esta atrelada a politica socioeducativa. Foi feito um 

diagnostico do que é feito no município e o que precisa ser construído, para efetivação do 

trabalho.  O documento base feito até a presente data, é este encaminhado para a ciência de 

todos e acredita que será objeto de discussão dentro da plenária, com possíveis sugestões 

antes da conclusão deste plano. Salienta que é de responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social, cabe esta articular com outros setores a divulgação e as 

propostas contidas nesse plano.  Entretanto, a decisão final caberá ao CMDCA.  A Sra. Daniele 

questiona se houve uma comissão que esta trabalhando nesse plano, o Sr. Carlos esclarece 

que começou a construir de forma individual, mas que o plano contempla varias metas e ações 

que envolvam vários setores, conforme já exposto.  Diante disto, a importância da ciência e 

discussão antes da aprovação. No mês de abril seguindo o cronograma, pretendem realizar 

reuniões com os envolvidos a fim de obterem sugestões de melhorias em todas as áreas. 

Depois, será feito os encontros e se necessário fazer as alterações do plano, só depois destas 

etapas, será submetido a plenária do CMDCA para aprovação.  Acredita-se que em setembro 

será finalizado o processo.  A presidente agradece a explicação do Sr. Carlos. Passando para a 

próxima pauta,  foi encaminhado as prestações de contas para análise , sugestões e correções. 

A secretaria ressalta que em  janeiro não aconteceram movimentações relevantes, somente as 

entradas referentes ao juros das aplicações. No mês de fevereiro começamos a repassar os 

recursos para a Associação Desportiva de Artes Marciais  de Cruzeiro, conforme o Termo de 

Fomento. Salienta que neste momento é importante que todo o colegiado acompanhe as 

movimentações e caso identifiquem alguma alteração indevida, que nos informe a fim de 

estarmos realizando os trabalhos de forma correta e transparente. Informa que recebeu a 

solicitação para comparecer a Controladoria, pois teriam um documento para entregar em 

mãos.  Assim que tiver essas informações estarei encaminhando para ciência dos conselheiros. 

A ata foi aprovada sem ressalvas. Nada mais a tratar a Presidente Sra. Iris agradeceu aos 

conselheiros e convidados que tiveram presentes de forma virtual.  

                                                         
IRIS RODRIGUES DOS SANTOS                         DANIELE E. N. FERREIRA 

Presidente do CMDCA                                       Secretária do CMDCA                                                

 
Publique-se, inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e arquive-se em 

atendimento ao princípio da publicidade dos atos administrativos e em observância aos preceitos contidos na Lei 

Orgânica Municipal. Em 04/03/2021.   


