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Ata  da  reunião  Ordinária  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente, realizada aos oito  dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às 
quinze horas, na casa dos conselhos, a qual foi presidida pela Sra. Keila Arruda Nicolau 
Valente. Estiveram presentes os conselheiros: Dante Roberto Maciel Blezins Oliveira, 
Fábio do Amaral Sanches,  Iara Aparecida Rodrigues,  Keila Arruda Nicolau Valente, 
Maria Madalena Tricânico de Carvalho Silveira, Nanci Carolina Minochelli  Benetello, 
Janete  Celi  Soares  Sanches,  Marcolino Malosso Filho.  Sec.  Eliete  Nunes Secamilli, 
Maira Negri (SEMDES), Elida Cristina (Pasca), Patricia Helena Scagnolato e Rodrigo 
Anselmo (Conselho Tutelar), Adriana Cristina André (Imaflora), Marcela G. Rehder e 
Lilian B. Piccinini (Fundação Casa). Justificou ausência:  Mayara Carolina Bueno, Rosa 
Maria Pompeu Ferreira, Tainá Rekã Wanderley de Padua e João Francisco R. de Godoy 
no qual seu suplente está presente.  Ausência:   Paulo Sérgio Spolidoro.  A presidente 
apresentou  a  pauta  e  deu  a  palavra  para  Adriana  da  Imaflora,  que  falou  sobre  o  s 
diagnósticos dos conselhos de Piracicaba, do curso para conselheiros do ano passado, 
que  está  disponibilizado  no  site  as  aulas,  cursos  e  oficinas,  também do  Piracicaba 
Sustentável¸  Portal  dos  Conselhos,  notícias  com fotos  dos  conselhos  de  crianças  e 
adolescentes; do observatório cidadão, Audiências, Conferências,  e veio convidar os 
Conselheiros para realizarem  o curso gratuito sobre Como Participar do Orçamento 
Público de Piracicaba de 05 a 26 de Março de 2013,  no qual as inscrições podem ser 
realizadas  de  01  à  28  de  fevereiro,  através  de  envio  de  e-mail  para 
piracicabasustentavel@imaflora.org. O Conselheiro Dante pergunta a Adriana , o que é 
Imaflora, e ela explica que o  Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola , 
denominado  Imaflora,  é  uma  associação  civil  sem  fins  lucrativos,  fundada  em 
Piracicaba em 1995, que  há projetos no Brasil inteiro e percebeu que Piracicaba não 
tinha nada e começou com a Prefeitura – voltado a Políticas Públicas e não tem vinculo 
partidário, maior parte são pessoas dos conselhos. Marcela e Lilian da Fundação Casa 
são psicólogas de meninos internados; elas dizem que o que está sendo muito bom na 
Casa é o trabalho do primeiro emprego para meninos, que tem menos de 18 anos, pois 
os dois primeiros que começaram trabalhar mudaram de vida. Tudo começou na pré-
conferência com a Escola de Pais, pois estão trabalhando junto com  a Fundação Casa, 
Acipi também está ajudando, encaminhando os adolescentes ao primeiro emprego, elas 
explicam que  fazem como fosse um congresso, pois os jovens relatam  em forma de 
depoimento o período de  quando estão trabalhando.  A Fundação oferecem dicas  de 
como se vestir, e também estão organizando uma biblioteca, que está todo vapor, as 
pessoas ajudam muito com doação roupas, várias madrinhas e padrinhos para os jovens, 
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as  pessoas  da  igreja  católica  ajudam muito  também e  nesse  ano  devido a  troca  de 
Secretarias,  já  está  agendado  com  novos  secretários,  para  relatarem  o  trabalho 
desenvolvido  pela  Fundação  com  os  jovens.  A  Secretária  Elite  falou  que  está 
participando de todas as reuniões dos conselhos para conhecer melhor e pediu licença 
que teria uma reunião com Secretario de Saúde e precisou sair; Devido ao telefonema da 
Promotora  Dra.  Milene,  o  cartaz  da  eleição  do Conselho  Tutelar  precisou mudar  o 
horário prorrogando o horário do termino da  eleição para ás 16:00 horas, pois já estava 
pronto, mas não tinha sido entregue. Deliberações: Secretaria Saúde enviou Oficio 126 
– Comissão “Viva Leite” – indicar duas pessoas, representantes do Conselho, sendo 
indicadas : Tainá e Nanci , Keila disse que verificou  e no Gescom, já foi feito 2 projetos 
com esse tipo de programa, e a proposta é fazer o mesmo sistema para o CMDCA, que 
seria o desenvolvimento de cadastro para entidades, na qual as entidades entrariam no 
site e preenchem o cadastro . Para desenvolver este programa, novo cadastro ficará no 
valor  de  R$ 10.000,00 em quatro  vezes  e  foi  aprovado;  Keila  falou  que  a  Semdes 
desenvolve um projeto arquivo, e que o aniversario do CMDCA dia 29 de junho, em 
comemoração sugeriu um livro, Marcolino  sugeriu ter primeira edição e depois uma 
segunda edição do livro, ficou que criar uma comissão para este assunto do aniversário 
CMDCA;  Aprovações  das  Capacitações,  Marisa  enviou  a  proposta  da  Convivência 
Familiar e Comunitária, Conselho da Criança e Conselho Assistência, são seis encontros 
de quatro horas a R$ 7.800,00, pelo Convênio.  Foi falado sobre o IMIS que algum 
tempo atrás pediu cadastro CMDCA, no qual o mesmo foi negado e encaminhado a 
Procuradoria, por ter uma unidade em Piracicaba Grupo Mega . Janete vai verificar na 
Procuradoria  com quem está e qual a situação. Foi explanado sobre a supervisão para 
conselheiros  tutelares  novos  14/03  a  30/06;  no  qual  foi  aprovado  e  será  feito  pela 
supervisora Mariza Tardelli   e  também foi  cedido registro a  Pastoral  do Serviço da 
Caridade- PASCA, pois a mesma entrou com pedido de renovação. A Presidente  Sra. 
Keila  Arruda  Nicolau  Valente,  deu  por  encerrada  a  reunião  e  eu  Nanci  Carolina 
Minochelli  Benetello,  conselheira,  lavrei  a  presente  ata  que  vai  assinada  pelos 
signatários abaixo. 

Nanci Carolina Minochelli Benetello                     Keila Arruda Nicolau Valente
                     Conselheira                                                            Presidente
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