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ATA N.º 4/2021 
REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

No dia 27 de maio de 2021, via plataforma ZOOM, às 9h deu início à reunião do CMDCA. A 

Presidente deu boas vindas ao convidado o Sr. Israel representando o Centro de Formação 

Juvenil-Grupo Pré Militar. A Presidente passa a palavra para o Sr. Lucas Conselheiro Tutelar 

que falou sobre a data de 18 de maio, este dia nacionalmente é feita ações para reflexão sobre 

o tema: Prevenção de Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.  No nosso 

município o Conselho Tutelar inaugurou a brinquedoteca dentro da sede, esta é para 

contribuir nos casos em que os Conselheiros precisam conversar com as crianças vítimas de 

alguma violência, o objetivo é proporcionar um ambiente lúdico e acolhedor. Articularam com 

o parceiro a confecção de um outdoor informativo contendo os canais de denúncias. Com o 

apoio da Rede de Proteção fizeram ações como vídeos explicativos, posts que foram expostos 

nas redes sociais. O colegiado participou de uma live apresentada pelo Sr. José Rogério pelo 

canal oficial da Prefeitura, nesta a população pode interagir apresentando as dúvidas. A 

secretária Daniele pergunta se desde o início das ações se teve aumento na procura ao órgão, 

uma vez que, muitos desconhecem os canais de atendimento. O conselheiro esclarece que 

percebeu o aumento da demanda. A Sra. Daniele agradece todo empenho e dedicação para 

que a semana tivesse o bom êxito. A Conselheira Natália reforça sobre a importância da 

brinquedoteca, em poucos dias já puderam obter bons resultados desde o início da sua 

utilização. Ressaltou a participação na live onde pôde explanar sobre a diferença de CMDCA e  

Conselho Tutelar, também expuseram que muitas vezes o órgão é julgado, sendo que muitas 

ações não é de competência deles. A Presidente salienta e parabeniza todos os envolvidos, 

reflete que infelizmente o abuso das crianças e adolescentes continuam e devemos 

constantemente propagar os canais de denúncia.  A Conselheira relata o aumento dos casos 

atendidos pelo órgão, percebeu que durante a pandemia os problemas se agravaram, cita 

como exemplo que nesta semana ocorreram 3 internações compulsórias, algumas tentativas 

de suicídio. Também salienta que planejam de acordo com as demandas articularem ações 

especificas de acordo com os problemas tratados. Ressalta que estão estabelecendo os fluxos 

para as internações, informa que o munícipio assinou parceria com a Casa Ágape e com a 

Efraim, estas receberão adolescentes que fazem uso de álcool e outras drogas, estão 

trabalhando para estabelecerem os protocolos. A Sra. Natália também destaca que 

conseguiram do Governo Federal equipamentos novos para o órgão, estão aguardando a 

chegada, dentre eles computadores que irá também garantir o acesso ao SIPIA, irão 

disponibilizar para o CMDCA um computador usado, para contribuir com os nossos trabalhos. 

O Sr. Marcos solicita que seja repassado o vídeo informativo que o órgão fez sobre a 

campanha do 18 de maio para que seja repassado nas redes sociais. A Sra. Iris pergunta se 

mais alguém tem alguma dúvida para ser apresentada aos Conselheiros. O Sr. Carlos salienta 

que soube das parcerias supracitadas, mas desconhecia o atendimento de adolescentes, 

gostaria de saber se essas instituições que prestam serviço no âmbito da saúde se irão  

também solicitar o registro no CMDCA. A Conselheira explica que antes de assinarem a 

parceria com o município, foi realizada uma visita ao local, e orientaram sobre o registro no  

Conselho. Antes eles ofereciam vagas sociais no Manain localizado no município de Itamonte. 

A Sra. Iris expõe sobre a próxima pauta e passa a palavra a Sra. Daniele e a Sra. Wanderléa que 
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participaram da reunião com o Promotor Dr. Celso.  A Secretária informa que foi nos passado o 

aumento da demanda em relação a tentativa de suicídios dos adolescentes, assim como o  

Promotor havia solicitado ações do CMDCA voltadas para temática de álcool e drogas, ele 

também solicita que seja trabalhado a prevenção do suicídio, porém tem um diferencial, por 

se tratar de um tema delicado ele entende que a Comissão deverá ser capacitada, pessoas com 

conhecimentos técnicos, a grande preocupação do Promotor é despertar a curiosidade dos 

adolescentes e com isso obtermos um efeito reverso ao proposto, que é a erradicação das 

tentativas de suicídio.  A Sra. Iris foi informada sobre a solicitação do promotor de instaurar a 

Comissão e a mesma teve a ideia de convidarmos algumas pessoas com o perfil indicado como 

sugeriu o Dr. Celso. Diante disto, encaminhamos ofício para a Secretária de Assistência, 

pedindo que ela disponibilizasse um (a) profissional da área de psicologia, estamos 

aguardando a resposta oficial da indicação que será a Sra. Nathália Sturd. Pedimos para o 

Conselho Tutelar indicar um (a) Conselheiro (a), uma vez que o órgão é quem também recebe 

diretamente as demandas sobre a problemática, recebemos a indicação da Sra. Priscila.  

Fizemos contato com psicóloga Olivia de Bem, que se demonstrou muito disposta a contribuir 

com Comissão, já oficializamos a secretária de saúde e aguardamos o retorno. Foi pensado,  

que já tem instituída no CMDCA a Comissão Setorial Permanente de Politicas Básicas da 

Garantia de Direitos da criança e do Adolescente  inclusive que tem trabalhado a prevenção de 

álcool e drogas, por estar formalizada acreditamos que podemos utilizar esta mesma Comissão 

e conforme os assuntos tratados iremos trabalhar com  convidados específicos de cada tema, a 

fim de termos sempre pessoas capacitadas conforme o assunto tratado. A Resolução que 

formalizou a instauração desta omissão foi a n.º 05, porém a Sra. Maressa não terá mais 

disponibilidade em participar, também foi inserida a Sra. Wanderléa que passou de convidada 

para  membra, pois foi indicada pela Secretaria de Saúde a compor o CMDCA.  A Sra. Ana Lúcia 

informa que fez contato com a Sra. Wanderléa a fim de alinhar sobre a participação na 

Comissão e também ressalta que no momento tem disponibilidade de participar desta 

Comissão de prevenção de suicídio. A Sra. Daniele complementa que conversou com uma 

profissional de São Paulo indicada pelo conselheiro Sr. Erick com experiência na área de 

prevenção, na conversa percebido a qualificação desta, mas salienta que vai ficar  a critério da  

Comissão definir os contatos e as próximas ações, depois de levantada as estratégias e 

necessidades.  Seguindo a pauta foi informado sobre a  nova Comissão que havia sido 

instituída na última reunião, mas esta  não formalizada. Sendo composta pelos: Sr.  Robson, o 

Sr. Marcos e o Sr Roberto.  Se todos estiverem de acordo esta passa a ser nomeada como: 

Comissão de Análise Técnica, terá como principal atribuição acompanhar a execução dos 

planos de trabalhos aprovado, posteriormente emitirão o parecer que será submetido ao 

Gestor de Parceria. Esta também poderá convidar pessoas com habilidades técnicas para cada 

acompanhamento do plano, como exemplo projeto da área de esporte, caso a Comissão 

entenda a importância da análise de um profissional especifico, poderá solicitar. A próxima 

pauta foi sobre o pedido de inscrição da empresa Domain, já foi disponibilizado no grupo dos 

Conselheiros a documentação. Foi feita análise pela Comissão e entendido que não caberia o 

deferimento da solicitação por se tratar de uma empresa privada com fins lucrativos, também 

em cumprimento ao Estatuto da Criança e do Adolescente em seu artigo n.º 68. A Sra. Ana 

Lúcia pergunta o significado do nome da empresa, a Sra. Daniele informa não saber, mas se 
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trata de uma empresa voltada para serviço de jovem aprendiz, ressalta que o Conanda traz 

diretrizes sobrea modalidade de inscrição. A Sra. Iris pede que algum membro da Comissão de 

Politicas Púbicas que esta trabalhando a temática de álcool e outras drogas para explanar 

sobre o andamento. A Sra. Wanderléa informa sobre o que desencadeou o trabalho, também 

salienta que está sendo realizado levantamento sobre as políticas públicas relacionadas ao 

tema. Foi elaborado o questionário pela ferramenta Google Forms, este foi aplicado 

primeiramente para os equipamentos da assistência, instituições vinculadas a ela. O objetivo 

foi identificar o que essa política pública oferece aos munícipes e as sugestões de melhorias.  

Posteriormente foi repassado a saúde, onde o questionário foi adaptado e direcionado a vários 

atores, como PSF, UBS, CAPS, Santa Casa, Casa dos Adolescente dentre outros. A última 

reunião foi com o secretário municipal de educação Sr. Farouk e com o representante da 

Dirigência de Ensino de Guaratinguetá responsável em coordenar as escolas estaduais de 

Cruzeiro o Sr. Eduardo. Foi disponibilizado o questionário especifico parra rede educacional. O 

Sr. Carlos complementa sobre a importância de obtermos esses dados para então construir as 

propostas de políticas públicas, destaca que caso algum conselheiro tenha alguma dúvida a 

Comissão está aberta a esclarecimentos.   A Presidente agradece as informações e trata da 

próximo assunto que é a prestação de contas do FUMDICAD relacionado ao mês de abril. Esta 

foi enviada antecipadamente para análise dos Conselheiros. A Sra. Iris passa palavra a Sra. 

Daniele, a mesma explana que na última reunião do Conselho havia sido aprovado o custeio do 

outdoor  com recursos do FUMDICAD para a divulgação do dia 18 de maio, porém por trâmites 

burocráticos não houve tempo hábil em finalizar o processo licitatório. Diante disto, os 

Conselheiros podem observar que não ocorreu saída de recurso da conta. Caso surja outra 

necessidade como capacitação, ou a confecção de outro outdoor será apresentada ao 

colegiado para analisar e se concordarem deliberar.  Também foi salientado que no mês de 

abril não houve repasse para as instituições que executam os projetos com recurso do 

FUMDICAD, somente terá no mês de maio, este ainda será apresentado  na próxima 

prestação. Vale ressaltar que os recursos estavam paralisados em decorrência do agravamento 

da pandemia em que resultou novamente da restrição de atendimento ao público. Caso 

tenhamos novidades iremos informar. Em relação a prestação de contas a secretária acredita  

estar  fácil o entendimento, pois não recebe nenhum tipo de dúvida ou questionamento, se 

coloca a disposição de todos, ressalta que caso verifiquem algum erro até mesmo de digitação, 

por gentileza informar, pois a  partir do momento em que é aprovada a prestação de contas  

os Conselheiros se tornam responsáveis pelo ato. Nenhum conselheiro se manifestou, 

tornando a prestação de contas aprovada. O último assunto não menos importante foi sobre a 

ata da última reunião, sem objeções esta foi aprovada sem ressalvas. A Sra. Iris se coloca 

também a disposição de todos, agradece mais uma vez a participação. Nada mais a tratar deu-

se por encerrada  a reunião.                                                   

                                                                                
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 27/05/2021.                                                                        


