Ata da 391º ( trecentésima nonagésima primeira) Reunião Ordinária, do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente– CMDCA do biênio 2017-2019, aos
19 dias do mês de julho de dois mil e dezoito (19/07/2018), em segunda chamada às nove
horas (9h), 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, Nahara Rodrigues Laterza Lopes, Marinaldo Silvério, Ricardo Celio Calsavara,
Sandra Mara Arruda, Aline Cristina do Prado, Marcos José Vedovato, Jane G. Bianchini
Caetano e Clara Noronha de Oliveira Queiroz. Conselheiros Suplentes: Carlos Alberto
Barboza, Graziele Medina dos Santos e Vandecleya Elvira do Carmo Silva Moro e
Convidados: Danielle Cristina Fernandes e Marcelo Roberto Coutinho Rodrigues Costa.
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: Camila Marino Silva e Ana Paula Milaneze por motivo de férias, Ana Carolina
Evangelista Verrucci, Otávio Brigante Neto, Marco Aurelio Padilha Junior e Vanda Maria
Ap. Marinangelo Amadio.II- Leitura, discussão e aprovação das atas da sessão anterior: A
Ata nº 390 do dia 13/06/2018 foi lida e aprovada pela Plenária; III- Ciência de
correspondência de documentos recebidos: - Convite da Câmara Municipal de Valinhos
para o debate „Reflexões e Ações sobre Proteção, Direito e Defesa dos Animais“ no dia
28/06/2018 às 19h. - Convite da Câmara Municipal de Valinhos para entrega do prêmio
„Advogado do ano“ no dia 09/08/2018 às 19h. - Convite da Secretária de Assistência Social
para participar do Plano Municipal de Atendimento à População em Situação de Rua de
Valinhos no dia 19/07/2018 às 8h na Sala Ivan Fleury. - Convite da Câmara Municipal de
Valinhos para a entrega do Título Cidadão Honorário de Valinhos“ no dia 23/08/2018 às
19h. - Leitura do ofício nº 047/2018 de 22/06/2018 da APAE – Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de Valinhos solicitando a susbtituição do conselheiro suplente
Rodrigo Souza da Silva pela profissional Andréia Araújo Gomes. – Leitura do ofício nº
109/2018 do dia 17/07/2018 do Instituto Esperança informando o desligamento

da

funcionária Srª Sandra do Amaral Sula do quadro de funcionários e solicita que seja feita a
substituição do membro para Danielle Cristina Fernandes, informamos que conforme a Lei
Municipal nº 2.731, de 03 de junho de 1994 e suas alterações, não há representantes
suplentes para cada entidade, mas entidades suplentes de entidades titulares. – Leitura do
ofício nº 158/18 -3PJ do dia 28/05/2018 referente ao Ofício do Conselho Tutelar nº 196/18

– CT-dbb, reiterando o ofício nº 123/18 – 3PJ, Ministério Público do Estado de São Paulo,
de 17/04/2018, solicitando informações acerca da eleição de Conselheiros tutelares
Suplentes para suprir as vacâncias existentes. Nahara retifica sobre a ficha de atualização
de cadastro dos conselheiros do CMDCA, para que todos enviem para a Audrey com
urgência. Nahara informa que não temos malote na Casa dos Conselhos para envio de
documentos externo, apenas para serviços internos da prefeitura, e que foi criado uma
pasta de correspondência para retirada e está disponível para todas comissões. Ordem do
dia: I – Assuntos Gerais: 1- Plano de ação CDMCA de vigência 2016/2017: votação em
plenária para prorrogação do mesmo até o final de 2018 para que o fundo possa ser
aplicado de acordo com este plano. A comissão de politícas públicas dará seguimento ao
edital de chamamento para este ano, seguindo os eixos do plano de ação vigente, e fará
um novo diagnóstico e uma nova avaliação para o Plano de Ação (2019/2020). Aprovado
em plenária. 2- Processo eleitoral para a vacância de suplentes da sociedade civil do
CMDCA: foi formalizada a candidatura do Centro de Cidadania, Defesa dos Direitos
Humanos e Desenvolvimento Social Dorothy Stang. 3- Processo eleitoral suplementar para
Conselheiro Tutelar Suplente: Carlos lê o edital para plenária. Foram feitas algumas
ressalvas pela plenária, mas texto do edital foi aprovado pela plenária. Carlos informa que
precisa de mais um membro da sociedade civil para compor a comissão e integra a mesma
a conselheira Vandecleya Elvira do Carmo Silva Moro como secretária. Carlos questiona
com qual verba, será contratada a empresa que aplicará a prova de múltipla escolha para
os candidatos. Foi sugerido pelo Ricardo que oficiemos a Secretária de Assistência Social
para esclarecimentos, ocorrendo a recusa por parte do Poder Público, consultaremos a
Promotoria sobre a possibilidade de utilizar recursos do Fundo para tal custeio. 4- Retorno
das Comissões; - Comissão de Inscrição e Registro das Entidades: Clara lê o relatório de
trabalho da comissão e informa que foram expedidos os registro das seguintes entidades
no CMDCA: Espaço da Criança de Valinhos sob o nº E11 e ACES – Associação Cristã
Acolher Cuidar Ensinar Servir sob o nº E12; e o registro de programas da entidade Círculo
de Amigos do Patrulheiro de Valinhos, Aprendiz Empacotador sob o nº P28 e Aprendiz
Comércio e Varejo sob o nº P29. Todos os registros foram aprovados em plenária. A
comissão sugere que seja criado um grupo de estudos para captação de recursos e editais,
Nahara sugere que ao invés de ser criado um novo grupo, tal tarefa fique com a comissão
de Orçamento e Finanças. É informado que os programas inscritos no CMDCA tem
validade até setembro/2018 e que se deve criar uma resolução para que as entidades
enviem seu plano de trabalho 2018 e seu relatório de atividades 2017 com uma declaração
de todos os programas em execução naquela entidade no ano de 2018, a ser publicada em
boletim oficial. Nahara sugere que esta comissão crie uma cartilha de instruções, para que

seja disponibilizado para entidades e publicada. – Comissão de Políticas Públicas, Nahara
relata que a comissão tem estudado a legislação para o uso do FMDCA.|Comissão de
Articulação e Comunicação Social: Passa a integrar a conselheira Vandecleya Elvira do
Carmo Silva Moro e foi sugerido que se convide a senhora Maria Teresa para participar.
Também foi solicitado que se envie um ofício solicitando a senha do site e facebook para a
antiga presidente do CMDCA.- Comissão de Orçamentos e Finanças: Carlos informa que a
nota fiscal do Escoteiros foi apresentada e vai para arquivo, encerrando assim o projeto
Aprender Fazendo, e que irá digitalizar o edital do Itaú e Santander, disponibilizando para
todos os conselheiros da comissão estudarem. Nahara sugere que todas as comissões
façam todas as redações dos seus ofícios e que estes sejam levados para a mesa diretora
apenas para certificar e dar andamento na publicação. E que todas as comissões se
reúnam e enviem o nome do coordenador e secretário de cada comissão. Nada mais
havendo a tratar, às onze horas e trinta minutos encerrou-se a reunião, da qual eu, Aline
Cristina do Prado, 2ª Secretária que 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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