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 Ata da 4ª reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA), realizada no dia 09 de Abril de 2019 às 8h30 na sede do Conselho, 

sito à Rua Maximiano Mendes, 154, Santa Cruz, neste município. Estiveram presentes os 

seguintes conselheiros que assinaram o livro de presença folha 26. Representantes do 

Poder Público: Camila Pacífico Sparvoli, Jane Regina Macedo, Kleber Henrique da Silva, 

Elza de Araújo Goes e Talita Fabiano de Carvalho. Representantes de Entidades de 

Atendimento: Marcela Camargo Martins Carvalho, Rodinei Marcelino Rodrigues, Flávio 

da Silva Rodrigues, Maria Terezinha Jacovani Trotti e Ana Paula de Avila Medlum. 

Universidades: Fernanda Motta de Paula Resende Convidados: Marcia (Casa de 

Euripedes), Luciane Moura (Espro), Camila Lima de Lucas (IEFA), Paula G. Fernandes 

(LBV), Janiele Machado (PROERD), Renata Lima (PROERD), Daiane Garcia Faustino 

(CT Sul), Ragma Prado (ADRA) e Maria Tereza Bachio (Casa Compartilhada). Pauta I-

  Abertura. A presidente Camila agradeceu a todos pela presença. A Ata do mês de março 

foi lida pela conselheira Jane e a plenária aprovou a mesma. Pauta II- Instituição Só Por 

Hoje. Pauta transferida para próxima reunião ordinária, pois a comissão relata que ainda 

não finalizaram as visitas por serem três locais diferentes onde realizam suas ações. Camila 

informa a todos que o registro da mesma foi prorrogado por 60 (sessenta dias). Pauta III. 

Continuidade da Capacitação da Lei 13.019 Matriz de Monitoramento. Foi informado 

a todos que a 1ª reunião da Comissão de Monitoramento acontecerá no dia 12.04.2019 às 

10h 30min no gabinete III. Deverão participar os membros da Comissão, Instituições que 

assinaram o termo de fomento referente ao chamamento 001/2018 e gestores. Pauta IV. 

Moção de Apoio ao projeto Guri. Foi sugerido que a comissão faça uma visita ao projeto, 

e que o CMDCA solicite ao Condeca qual acompanhamento está sendo feito. PautaV. 

Devolutiva dos Conselheiros Tutelares que participaram da capacitação em 

Araçatuba. A conselheira Daiane do conselho tutelar Norte e Daiane do Conselho tutelar 

Sul fizeram o relato do Curso realizado em Araçatuba com o palestrante Luciano Betiate, as 

conselheiras avaliaram como positivo e pensam que seria importante o curso ser ministrado 

em São José do Rio Preto para todos da rede de proteção, visto a importância do tema. 

Pauta VI. Devolutiva das Comissões CMDCA. Apresentada a planilha de 

acompanhamento, cada comissão pode esclarecer o que desenvolveram no mês de março. 

Comissão de Registro informou que estiveram em varias instituições para renovação de 

registros, apresentaram o parecer sobre as visitas feitas nas Instituições LBV, Instituto dos 

Cegos e a plenária aprovou a renovação dos registros, Aline explana sobre a visita que foi 

feita a ESPRO informa que não conseguiram concluir, e informou da necessidade de 

maiores esclarecimentos, a instituição será oficiada. Comissão de controle do Conselho 

Tutelar informou que se reúnem quinzenalmente. Destinação Solidaria fizeram distribuição 

de material e reuniões de sensibilização. Foi sugerido o envio de e-mail de divulgação para 

os Rotarys e Maçonaria, e também sugeriram a produção de vídeos institucional das 

entidades para que os doadores vejam onde o dinheiro esta sendo empregado. Comissão de 

Combate ao abuso sexual infantil, Camila explana sobre o evento a ser realizado entre os 

dias 12 e 17 de maio, o evento envolverá ação com jovens dos Caps e CRAS e técnicos da 

rede, haverá mesa de debates com proposta para trabalhar o tema durante todo o ano nas 

regiões administrativas. Ana Paula do Lar de Fátima oferece a apresentação de teatro para a 

semana. Comissão Plano de Ação estão trabalhando em construção de diagnostico pra 

produzirem um plano de ação e um de aplicação. Comissão de eleição do CMDCA para as 

vagas em vacância apresenta o edital para preenchimento das vagas e a plenária aprova. As  

Comissões de Legislação; Acompanhamento do Fundo Municipal; Plano de Ação e 

Diagnostico; Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil; Plano de Convivência 

Familiar; Avaliativa Medida Socioeducativa; Estudos Profissionais; Monitoramento do 

Chamamento 001/2018 e Primeira Infância  não se reuniram. Pauta VII. Apresentação 

Financeira. Foi realizada a apresentação das contas do Fundo Municipal Da Criança e do 
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Adolescente- FMDCA tendo como data base o mês de fevereiro de 2019 com saldo de R$ 

2.611.128,14 (Dois milhões seiscentos e onze mil cento e vinte e oito reais e catorze 

centavos). Pauta VIII. Calendário CMDCA (Ex: Autismo em abril / Exploração Sexual 

em maio......). Foi sugerido a plenária que todos enviassem ao CMDCA as datas com as 

programações que cada secretaria já tem para integrar as ações. Pauta IX. Sindicância do 

Conselho Tutelar Norte. Foi composta a comissão de sindicância composta por Flávio da 

Silva Rodrigues (AMAI), Rodinei Marcelino Rodrigues (PIC), Elza de Araújo Goes 

(Secretaria da Educação) e Jane Regina Macedo (Secretaria da Saúde). Pauta X. Informes. 

Projeto de Lei Infância sem Pornografia 159/2018 foi sugerido uma moção de Repudio 

conjunto com CMAS, CMDCA e CME, ficando responsabilizados pela ação Kleber e Ana 

Paula. Camila informa que o curso 1ª Infância será transferido para o mês de agosto com 

data sugerida 19.08.2019. Daiane do conselho tutelar sul perguntou como esta os tramites 

como o carro que foi doado aos conselhos e Camila informa que o veiculo já esta na 

SEMAS para as devidas providências administrativas. Talita da Secretaria da Cultura 

informa que esta disponível 10 vagas para adolescentes de PSC. CIEE informa sobre ação 

com a comunidade  e sobre a palestra com Tema Saúde Mental no Trabalho. Pauta XI. 

Encerramento.  A presidente Camila encerrou a reunião agradecendo a presença e a 

colaboração de todos, e para constar, eu Jane Regina Macedo, lavrei a presente ata. 

 


