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Reunião Ordinária CMDCA - 08/02/2011

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, às dezoito horas, na Rua Joaquim André, 
895, centro,  na cidade de Piracicaba.  A reunião teve os presentes conselheiros:  Ana Lúcia Oliveira, 
Antonio Massola Neto, Fábio do Amaral Sanches, João Francisco R. de Godoy, Keila Arruda Nicolau 
Valente,  Luis Antonio Penteado, Maria Regina Setto de Godoy,  Nelma Paula de Almeida Valentin, 
Paulo  Sérgio  Spolidoro,  Pedro  Motoitiro  Kawai,  Rosa  Maria  Pompeu  Ferreira,  Sandra  Aparecida 
Zanucci  Romão  e  Tatiane  Aparecida  Narciso  Gasparotti,  estiveram  também  presentes  dois 
representantes da Receita Federal, o Sr. José Sérgio Defavari – Presidente da Guarda Mirim – e mais 
quatro integrantes da instituição e alguns representantes do Conselho Tutelar I e II. A única ausente foi a 
conselheira  Maria  Aparecida  de  Brito  Vitti.  A  reunião  teve  início  com  com  a  apresentação  dos 
adolescentes da Guarda Mirim que participaram do IV Encontro Lúdico, os adolescentes apresentaram 
os trabalhos e propostas discutidos no encontro com o seguinte assunto: o incentivo e a divulgação nas 
escolas,  com os  jovens  para  participarem de   futuras  discussões  deste  tipo  de  encontro.  A questão 
seguinte da pauta é a nova instalação do software  dos Conselhos Tutelares I e II. Os Conselhos sentem a 
necessidade  de  recadastrar  novamente  as  informações  do  sistema  anterior  para  o  novo  sistema 
implantado, pois o novo sistema não captou as  informações do sistema antigo. Os conselheiros estimam 
que há por volta de 2.500 cadastros em cada Conselho. Para operacionalização desses cadastros será 
necessário ter cautela com a seleção das pessoas que irão manipular tais documentos, pois os mesmos 
contém dados sigilosos e confidenciais. O próximo item da pauta é a deliberação da comissão do Plano 
de Ação, o Plano deverá ser elaborado de forma minuciosa para ser apresentado durante a Conferência, 
depois de elaborado o CMDCA encaminhará ao poder público para inserir ao orçamento. Desta forma o 
CMDCA fica assegurado para cobrar o acordado com o Poder Público e autoridades. O próximo item é a 
Proposta  de diagnóstico  na área  da criança  e  adolescente.  Ainda não temos  um diagnóstico  formal 
quanto a este assunto, o valor para execução desse trabalho tem um custo muito alto, estima-se um valor 
de torno de R$200.000,00. Uma proposta para realização deste  projeto seria uma parceria  contratar 
técnicas junto a alguma entidade com supervisão do grupo de gestão da SEMDES. O próximo item a ser 
discutido é a solicitação da empresa Arcelor Mital em firmar contrato com o CMDCA. A conselheira 
Tatiane informou que o CMDCA não pode ter  nenhum contrato firmado com nenhuma empresa ou 
órgão. O próximo item a discutir é a Capacitação dos Conselhos Tutelares. O Conselho Tutelar não 
apresentou a proposta da capacitação. O curso terá duração de oito encontros que acontecerão às sextas-
feira, com duração de seis horas, com intervalo de 15 dias cada encontro. Cada entidade do segmento, 
terá direito a participação de pelo menos um representante. O número de participantes está previsto para 
sessenta pessoas, abordando temas como: Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS; Sistema Único 
da Assistência Social – SUAS; entre outros, o custo está estimado  em R$7.900,00. Os conselheiros 
tutelares manifestaram suas reclamações no ato da decisão da proposta, pois o conselheiro Pedro sugeriu 
para a votação ser secreta entre conselheiros do CMDCA, os conselheiros tutelares saíram da sala com 
muitos protestos. Ao final os conselheiros deliberaram a favor de fornecer o recurso proposto para a 
capacitação  apresentada.  O próximo item a ser  discutido  é  a  deliberação do Projeto  da Associação 
Franciscana  de  Assistência  Social  Madre  Cecília.  A  conselheira  Keila  trouxe  a  discussão  de  uma 
possível reconsideração sobre o repasse efetuado para a entidade no valor de R$ 29.000,00. A plenária 
aprovou  o  valor  de  R$  29.000,00.  Os  presentes  foram informados  que  a  Apresentação  Pública  da 
entidades  beneficiadas  pelo  FUMDECA  será  dia  22/02/2011,  no  anfiteatro  do  Centro  Cívico;  dia 
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24/02/2011 às  17:30 hs  haverá  a  assinatura  dos  convênios  FUMDECA 2011 para as  entidades  que 
apresentaram o  Projeto  2010 no dia  22/02;  Oficiar  o  Conselho  Tutelar  sobre  informes  estatísticos; 
SEMDES informou que a frequência escolar tem diminuído; Resposta do ofício enviado ao Conselho 
Tutelar sobre denuncia de trabalho de adolescentes no camelódromo. O Conselho Tutelar respondeu que 
já adotou os procedimentos normais e comunicou ao Ministério do Trabalho. Nada mais a ser tratado o 
coordenador Fábio deu por em encerrada a reunião, eu Ana Lúcia de Oliveira, secretar lavrei a presente 
ata.

________________________________ ________________________________

Fábio do Amaral Sanches Ana Lúcia de Oliveira
Coordenador CMDCA 1ª Secretaria
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