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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 28-06-2019 – 08h30-11h30

Ao vigésimo oitavo dia do mês de Junho do ano de dois mil e dezenove, às oito
horas e trinta minutos, na Casa dos Conselhos, reuniu-se o Conselho Municipal
de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, em Reunião Extraordinária,
a qual foi presidida por Roger Nascimento Carneiro. Estiveram presentes os
conselheiros: Tatiana Téles Martins, Lúcia Cristina Santini de Oliveira, Gustavo
Nazato  Valentinuci,  José  Douglas  Galvão,  Bárbara  Aracelis  Najim  Labaki
Godoy,  Janete  Celi  Soares  Santos,  Nair  Paulino  Fujita,  Camila  Colognesi
Banzatto, Joana D'arc Filetto, Roberta Campos Costa.  Justificaram: Luciene
Blumer, Maria do Socorro Lopes, Andrea Cancelieri Almeida, Mariana Cristina
Luciano, Larissa Cristiane de Araujo. 1. APROVAÇÃO DE ATA: – a) Reunião
08/02/19: O  Conselheiro  Gustavo  fez  a  leitura  da  ata  e  as  correções
necessárias  foram  realizadas,  em  seguida  todos  aprovaram.  -  b)  Reunião
19/03/19:  O  Conselheiro  Gustavo  fez  a  leitura  da  ata  e  as  correções
necessárias  foram  realizadas,  em  seguida  todos  aprovaram.  -  c)  Reunião
10/05/19:  O  Conselheiro  Gustavo  fez  a  leitura  da  ata  e  as  correções
necessárias  foram  realizadas,  em  seguida  todos  aprovaram.  -  d)  Reunião
24/05/19:  O  Conselheiro  Gustavo  fez  a  leitura  da  ata  e  as  correções
necessárias foram realizadas, seguida de algumas sugestões para elaboração
e posteriormente todos aprovaram. 2.  DELIBERAÇÕES: -  a) Comissão de
Acompanhamento  e  Capacitação  CPFL e  b)  Comissão  de  Diagnóstico
CPFL: O presidente Roger relata como estão os processos de licitação para a
realização das oficinas de capacitação e alimentação, em seguida comenta que
é necessário a organização de duas Comissões para o acompanhamento da
capacitação  e  diagnóstico.  Como  as  comissões  realizarão  atividades  em
diferentes momentos optou-se em eleger  as mesmas pessoas tanto  para a
Comissão de Acompanhamento quanto para a Comissão de Diagnóstico, assim
as  comissões  serão  compostas  pelos  seguintes  conselheiros:  Camila
Colognesi  Banzatto,  Gustavo  Nazato  Valentinuci, Mariana  Cristina  Luciano,
Nair  Paulino  Fujita,  Roger  Nascimento  Carneiro.   -  d)  Comitê  de  Ética  –
UNIMEP:  O presidente Roger comenta que na última reunião o Prof. Thiago
esteve presente para realizar uma apresentação sobre o trabalho que o comitê
realiza, e ainda relembrou que as reuniões desse comitê acontecerão na última
terça-feira de cada mês no período da tarde. O conselheiros Douglas comentou
que ele forneceu mais informações como o volume de trabalho acadêmicos
analisados que seriam entre 3 a 4 por mês e que a maior demanda seria no
início  do  ano.  Assim,  as  conselheiras  Nair  Paulino  Fujita,  titular,  e  Roberta

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à  liberdade  e  à convivência  familiar  e  comunitária,  além de  colocá-los  a  salvo  de  toda forma de  negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
art. 227 da Constituição Federal e art. 4º da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE PIRACICABA – CMDCA
Rua Joaquim André, 895 – Centro – CEP: 13.400-850 – Piracicaba/SP
Telefone: (19) 3434-0461 / 3434-7137
cmdcafumdeca@piracicaba.sp.gov.br – www.cmdca.piracicaba.sp.gov.br

Campos Costa, suplente, representaram o CMDCA no Comite. 3.INFORMES: -
a) Devolutiva Reunião FOPEC: O presidente Roger compareceu a reunião na
qual  era  composta  pelos  presidentes  dos  conselhos  do  município,  nesta
reunião ocorreu a aprovação da ata da reunião anterior e como pauta teve a
discussão a  respeito  das dificuldades que cada conselho possui.  Ele  ainda
comentou que os conselhos ligados a Secretaria do Governo não possuem a
mesma infraestrutura que os conselhos ligados a SMADS e que esse foi outro
tema também abordado na reunião. Outro ponto também discutido foi que as
reuniões ocorrem a cada três meses, e que esse seria um tempo muito longo
entre  cada  reunião,  assim  outra  decisão  tomada  foi  a  realização  de  uma
extraordinária para a modificação do regimento para que as reuniões ocorram
em um período menor, como a cada dois meses. - b) Ofícios Comissão de
Monitoramento: 1) Complemento Ofício CMDCA nº 147/2018: A pedidos do
IMA foi pedido um complemento ao Ofício emitido pelo CMDCA referente ao
Espaço Pipa, o qual requisitava o uso de saldo remanescente para aquisição
de  materiais  para  premiação.  O  presidente  Roger  faz  a  leitura  do  parecer
positivo a utilização do saldo remanescente. 2) Ofício nº 24/2019 – Avistar: A
Organização solicita a mudança do recurso operacional de junho para agosto
para realização da capacitação. O presidente Roger faz a leitura do parecer
positivo para a alteração do cronograma de desembolso. 3) Ofício nº 34/19 –
Casa  do  Bom  Menino:  A Organização  solicita  o  pagamento  de  adicional
noturno para o profissional de arte-educador. O presidente Roger faz a leitura
do parecer, no qual a Comissão de Monitoramento solicita informações sobre o
horário  de  funcionamento  das  atividades  do  projeto  e  sugere  que  tais
atividades sejam realizadas pelo educador social do serviço. 4) Ofício nº 35/19
– Casa do Bom Menino:  A Organização solicita o pagamento de adicional
noturno para o projeto Menino Gourmet. O presidente Roger faz a leitura do
parecer da Comissão, que solicita informações quanto ao horário de realização
do projeto e sugere revisão do horário de funcionamento do projeto, uma vez
que não consta adicional noturno no projeto.  4) Ofício nº 36/19 – Casa do
Bom Menino:  A Organização solicita remanejamento de verba de transporte
para vale-transporte para o profissional de arte-educador. O presidente Roger
faz a leitura do parecer,  no qual  a Comissão deferiu o pedido solicitado.  5)
Ofícios nº 44, 45 e 47/2019 – Casa do Bom Menino: A Organização solicita
pagamento  de  adicional  noturno e  despesas com RH para  a  prestação de
contas de 2018. Após discussão, o presidente Roger informa que a Comissão
indeferiu as solicitações, uma vez que não constava no plano tais despesas. 6)
Ofício  Gaia+  01/19:  A Organização  solicita  o  remanejamento  do  valor  do
salário  do  educador  socioemocional  para  pagamento  de  alimentação.
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Inicialmente,  a  Comissão  de  Monitoramento  solicita  um  parecer  jurídico  a
respeito da legalidade da solicitação. Após a resposta obtida a partir do Parecer
do Expediente Avulso – Protocolo nº 87.285/2019 da Procuradoria, a Comissão
indeferiu a solicitação requisitada, uma vez que o valor estava em desacordo
com o Plano de Trabalho. 7) Ofício nº 01/19 – PASCA: A Organização solicita
ciência da funcionária Katia Pires Lorenzi que gozou de férias em janeiro de
2019, mas era referente ao ano de 2018. A Comissão deferiu a solicitação e
também  sugeriu  que  os  períodos  de  férias  fossem  revistos  para  que  os
funcionários pudessem gozar das férias dentro do exercício do projeto.

Finalizada a reunião eu, Mayara Costa de Castro Becca Sakai lavrei a presente
ata que após lida e aprovada será assinada pelos signatários abaixo.

Roger Nascimento Carneiro Presidente
Presidente CMDCA 

 Mayara Costa de Castro Becca Sakai
Secretária CMDCA
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