Ata da 397º (trecentésima nonagésima sétima) Reunião Ordinária, do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente– CMDCA do biênio 2017-2019, aos 20 dias do mês de dezembro de dois mil e
dezoito (20/12/2018), em segunda chamada às nove horas (09hs), na sede da Casa dos Conselhos, localizada
à Rua 31 de março s/nº, Praça Anny Carolyne Bracalente, Vila Boa Esperança em Valinhos, SP. Presentes os
conselheiros, conforme Lista de Presença: Conselheiros Titulares: Luciana Molinari D’Oliveira, Ana Paula
Milaneze, Nahara Rodrigues Laterza Lopes, Marcos Antonio Lopes, Ricardo Celio Calsavara, Andréia Araújo
Gomes, Clara Noronha de Oliveira Queiroz, Vandecleya Elvira do Carmo Silva Moro. Conselheiros Suplentes:
Camila Marino Silva e Maria Teresa D.N.E.S. Amaral. E convidados: Daniela B. Betti, Lia Montanini. Presente o
número regimental de membros foi aberta à reunião pela presidente, Nahara Rodrigues Laterza Lopes.
Expediente: I - Comunicações e justificativas de ausências dos conselheiros: Justificaram a ausência: Marco
Aurélio Padilha Junior, Aline Cristina do Prado, Marcos José Vedovato, Lidiane de Fátima Recco, Graziele
Medina dos Santos e Vanda Maria Ap. Mariangelo Amadio. II- Leitura, discussão e aprovação da ata da
sessão anterior: Foi lida a Ata da reunião anterior e por unanimidade foi aprovada pela Plenária. III- Ciência
de correspondência de documentos recebidos: Leitura do convite da Câmara Municipal de Valinhos: Entrega
do Diploma de Mérito Profissional do Engenheiro do Ano, em cumprimento ao Decreto Legislativo nº 03 de
2018; Leitura do Convite do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher: Reflexão sobre Feminicídio; Leitura
do Ofício nº 518/2018 de 04 de dezembro de 2018, Assunto: Implementação da Lei Ferderal 13.431/2017,
em seguido encaminhado para análise e providências da Comissão de Políticas Públicas; Leitura do Ofício nº
261/2018 da Secretaria de Assistência Social, de 17/12/2018, em resposta ao ofício 075/2018 do CMDCA,
referente ao Atendimento às famílias do MST, Teresita aponta a dificuldade em relação ao fornecimento de
água no referido local, o CMDCA delibera que seja encaminhado um ofício de igual teor aos já encaminhados
às secretarias, para o Conselho Tutelar e à Entidade de Direitos Humanos Dorothy Stang e que as respostas
dos ofícios referidos ao assunto sejam encaminhados à Comissão de Políticas Públicas. IV- Comunicações
Gerais: Não houve. Ordem do dia: I – Deliberação sobre a forma do diagnóstico: A coordenadora da
Comissão de Políticas Públicas, Nahara, expõe o trabalho de análise e sucessivas reuniões para estudo da
melhor forma para a execução do diagnóstico no município, considerando o tempo, valores e qualidade do
trabalho, a Plenária delibera por dois momentos: 1º, Foi aprovado a execução do diagnóstico, conforme
Termo de Referência elaborado pela referida Comissão e em 2º momento, que a Comissão de Políticas
Públicas analise os relatórios já existentes do CT e propostas levantadas pelas Conferências Lúdica e
Convencional Municipais para que em paralelo ao diagnóstico, possa ser priorizado ações que sejam
consideradas urgentes. II – Retorno da reunião entre as Comissões do CMDCA e Conselho Tutelar: Ricardo,
coordenador da Comissão de Normas e Legislação explana sobre reuniões realizadas entre membros da
comissão com membro do CT para apontarem as mudanças necessárias na Lei municipal do CT; III – Edital do
Processo Eleitoral para Cargos de suplência do CT: O CMDCA ratifica, delibera e aprova que será publicado

um novo processo eleitoral para Cargos de Suplência do CT. IV –Cronograma das Reuniões Ordinárias para
2019: Mantendo o mesmo horário, as 8:30 e as terceiras quintas feiras do mês, ficando as seguintes datas:
17/01, 21/02, 21/03, 18/04, 16/05, 27/06, 18/07, 15/08, 19/09, 17/10, 21/11 e 19/12. V – Retorno dos
trabalhos das Comissões: Comissão de Conferência Municipal: Marcos Lopes lê o relatório das Conferências,
que foi aprovado por uninimidade e será publicado na imprensa local e encaminhado ao CONDECA e
Andréia, membro da Comissão de Inscrição e Registro das Entidades informa que terminaram o processo de
visitas a todas e seguem com o processo de relatórios e análise para renovação das inscrições. Nada mais
havendo a tratar, às dez horas e trinta minutos encerrou-se a reunião, da qual eu, Ana Paula Milaneze, 1ª
Secretária que a redigiu e lavrou a presente ata, pela Presidente Nahara Rodrigues Laterza Lopes, que dirigiu
os trabalhos, que será lida e após aprovada terá seu extrato publicado na Imprensa Oficial do Município de
Valinhos (Art. 27/RI).
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