REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2018
Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quatorze horas, na Casa dos
Conselhos, situada à Rua Francisco Franco, 133 – Centro, Mogi das Cruzes/SP, iniciou-se a Reunião
Ordinária do CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Presentes os
seguintes conselheiros do Poder Público: Paulo Kabakura, Laércio Alarcon, Janete Nagasawa, José
Ivan Barbosa, Tayna dos Reis Penteado e da Sociedade Civil: Ana Cristina S. Alves, Eliana Ap. de
Siqueira Barradas, Tailise dos Santos, Claudia Olimpio, Priscila Alves dos Santos, Andrea Cristina de
Almeida. A Presidente do Conselho, Janete Nagasawa, iniciou a reunião com a leitura da Ata da
reunião ordinária de março, que foi aprovada pelos conselheiros presentes. Por não estar se
sentindo bem fisicamente e, prevendo a necessidade de se ausentar da reunião, o conselheiro
Laércio pediu licença para antecipar o item 10 da pauta, o que foi acatado pelo colegiado. Assim, o
conselheiro Laércio apresentou o trabalho da Comissão de Normas e Legislação, que analisou o
Regimento Interno e foram propostas algumas alterações, descritas na Minuta. De acordo com a
Resolução do Conanda, o novo Regimento Interno deverá ser colocado em votação na próxima
reunião ordinária, não podendo ser votada em reunião extraordinária. Janete encaminhará a
Minuta para todos os conselheiros analisarem. Laércio comentou que as principais alterações
seriam em relação às ausências nas reuniões e alteração de conselheiros representantes de uma
Secretaria ou Organização da sociedade civil. Citou por exemplo, sobre as faltas de conselheiros às
reuniões, que deveriam ser melhor monitoradas e aplicada uma punição para aqueles que faltam
muito. Em seguida, o conselheiro Laércio pediu licença para se retirar. Passado para o Item 2:
Ofício n°23/2018 – Projeto Pescar, a instituição requer carimbo de recebimento de registro da
Entidade. Houve um debate acerca do assunto porque Janete referiu que o CMDCA havia
certificado o programa Projeto PESCAR, desenvolvido pela Fundação Projeto Pescar, mas como a
Entidade tem sede em outro Município, ela estaria registrada no Município sede. A secretária da
Casa dos Conselhos procurou o certificado anterior, onde consta a certificação da Entidade. Janete
considerou que foi um equívoco do CMDCA. Para sanar as dúvidas, será solicitado o
desarquivamento do processo para saber se era para dar a inscrição ao programa ou registro à
Entidade. Item 3 “ Ofício n° 10/2018 – RECOMEÇAR – Indicação do conselheiro”. Foi indicada a
senhora Angélica Patrícia da Silva como titular e a RECOMEÇAR deverá nos encaminhar outro
ofício indicando suplente. Item 4 “Processo Administrativo n° 44247/2017 – Resposta referente às
dificuldades apresentadas no atendimento a Política de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da
Criança e do Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária”- trata-se da resposta ao Ofício do
CMDCA sobre as Dificuldades nos SAICAs. O prazo de resposta era de 20 dias, mas chegou após
alguns meses e será enviado à comissão do plano de convivência familiar e comunitária. Item 5
“ Documento orientador – XI Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente”, a
presidente Janete retomou o cronograma das conferências, referindo que no ano que vem
ocorrerá a estadual e neste ano as municipais. A nossa está prevista para outubro, sendo que as
reuniões para as conferências livres já estão acontecendo. Citou que no território da Vila Nova
União, os adolescentes estão bastante empenhados com a organização da conferência livre,
marcada para os dias 12 e 13 de junho, na EE Narciso Yague Guimarães. Na região de Jundiapeba,
está marcada para o dia 12/09, no território do Jardim Aeroporto, no dia 28/08, e na região do
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centro, englobando os territórios não descritos anteriormente, no dia 30/08. Item 6 “ Fundo:
Recibo e Extratos”, Janete mostrou os recibos de dois doadores e ressaltou a importância de
divulgação para a doação para o fundo, pois embora este ano tenhamos uma doação recorde para
o Fundo, ainda não será suficiente para a execução das ações previstas no Plano de Ação do
CMDCA 2018-2021 e Aplicação do FMDCA. Item 7 “ Dia 18 de maio – programação”, Janete
comentou sobre esta data, o Dia Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual
de Crianças e Adolescentes, sobre o caso Araceli, a sua participação no evento organizado pelo
CRAS Vila Nova União e a programação, apresentando os números da violência sexual no
Município, em 2017. A ideia é que neste dia tenha mobilização e divulgação do disque-denúncia
100. Referiu que há um entendimento de que deveria ser um movimento municipal, ao invés de
ocorrer só na Vila Nova União e Santo Ângelo. Comentou estarem previstas caminhadas e
distribuição de panfletos nos dias 14 e 15 de maio. Janete comentou, ainda, sobre a necessidade
de uma previsão, no Plano de Ação e Aplicação, para a utilização do dinheiro do fundo para esses
eventos, como lanches, camisetas, E.V.A. para confecção de viseiras por exemplo e transporte.
Item 8 “PPAC – Agenda”, a presidente explanou sobre o programa e sua importância para o
município, ressaltando que o CMDCA tem um questionário para ser preenchido e que as oficinas
do PMIA ocorrerão ao longo do mês de maio, as propostas serão compiladas e encaminhadas para
serem aprovados (ou não) pela prefeitura. Item 9 “Reunião Prefeito e Secretários” – Janete referiu
ter encaminhado Ofícios às Secretarias para indicação de seus representantes para a gestão 20182020 do CMDCA. Referiu que, por intermédio da Secretária Neusa (SEMAS), participou da reunião
no dia 09 de abril, solicitando indicação de pessoas que participem efetivamente das atividades do
Conselho (reuniões ordinárias, extraordinárias, de Comissões, campanhas, conferências etc), que
sejam organizadas e anotem as discussões e deliberações, que tenham boa vontade de estudar
sobre as legislações municipais e do Conanda, que tenham entendimento sobre Orçamento
Municipal, que estejam abertas a dialogar com profissionais de outras áreas e saibam se articular
intra e intersetorialmente. Item 11 – “diversos”, neste item, foram citados os PA 3801/2018 e
25865/2017 das Entidades RECOMEÇAR e APAE, respectivamente. As conselheiras Tailise e Marina
fizeram visita às duas Entidades e referiram que, no que compete ao CMDCA, está tudo correto e
os processos serão encaminhados ao MP, JVIJ e CT. A seguir, foi lido o Ofício 175/2018 do
Promotor de Justiça em relação ao Lar Batista, para ciência do colegiado, de que não houve
empecilho à renovação do registro. O conselheiro Paulo pediu a palavra e referiu que uma senhora
veio à Casa dos Conselhos e nos procurou para fazer reclamação de conselheira tutelar. Ela foi
orientada a fazer a reclamação no MP e ficou decidido encaminhar a reclamação à SEMAS, para
providências. Por fim, foi apresentado um Ofício do Núcleo Aprendiz do Futuro, comunicando a
mudança de presidência, assumida, agora, pela senhora Maria Helena Duran de Melo. Às 17h,
nada mais havendo a ser tratada, a Presidente Janete, encerrou a reunião, da qual eu Eliana
Aparecida de Siqueira Barradas, segunda secretária, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada,
será assinada por todos os conselheiros presentes.
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