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ATA Nº 008/2020 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VASSOURAS, 

REALIZADA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

  

Ao nono dia do mês de setembro de dois mil e vinte às quinze horas, considerando a 

urgência em questão e dificuldades no momento de se convocar reuniões presenciais 

devido a situação de pandemia do COVID-19, a presidente do CMPDCA, Srta. Raila 

Pontes, solicitou uma reunião via conferência através do aplicativo zoom, onde estiveram 

presentes os seguintes conselheiros: Raila Pontes, representante da Secretaria Municipal 

de Assistência Social, Antônio José André, representante da Escolinha de Futebol Gente 

que Faz, Anderson da Silva Souza, representante da Fundação Educacional Severino 

Sombra, Maitê Corrêa dos Santos, representante do colégio CEC Arco Íris, Beatriz Vidal 

Leite Ribeiro, representante do Vale Verdejante, a reunião teve início com 1) análise 

documental da organização social DESAM, a presidente do conselho apresentou a 

proposta de inscrição da instituição no CMPDCA. Após a leitura dos documentos, o 

conselho deliberou que não ficou clara a forma de atuação da organização social, bem 

como seu local de atuação, e previsão dos profissionais que atuarão com crianças e 

adolescentes. Será realizado uma reunião extraordinária no dia 30 de setembro de 2020 

para que o representante da organização social apresente o projeto e esclareça as dúvidas 

do colegiado. Em seguida tratou-se do 2) ofício do Ministério Público 

nº308/PJCIVVAS/2020, que solicita esclarecimentos sobre a resolução que aprovou os 

projetos contemplados no edital 001/2019 e sobre a previsão de elaboração do diagnóstico 

municipal que aponte as necessidades infanto-juvenis do município. A resolução que será 

encaminhada ao Ministério Público será a nº01/2020 que dispõe sobre a publicação 

nominal dos projetos relativos à promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes que serão financiados com recursos do FMCA - aprovados para o edital 

001/2019 do Município de Vassouras – RJ. Sobre o diagnóstico informaremos que foi 

solicitado a abertura de licitação para contratação de empresa especializada para a 

construção do mesmo, no entanto estamos aguardando uma terceira proposta o andamento 

do processo. Continuando a reunião, tratou-se sobre 3) o mandado de intimação do 

Tribunal de Justiça nº 550/2020/MND, que requisita que este CMPDCA informe se 

possui interesse na adjudicação dos bens penhorados. Foi deliberado que este CMPDCA 

não possui interesse nos bens penhorados, tendo em vista uma não previsão de uso dos 

bens descritos. O próximo assunto a tratar 4) provocação da SMAS sobre a criação de 

um protocolo de processo de trabalho das equipes de suporte do Conselho Tutelar, 

o colegiado entendeu que antes de avaliar quaisquer propostas é necessário que o 

colegiado do Conselho Tutelar se pronuncie sobre a avaliação das equipes de suporte, 

dessa maneira, aproveitando a necessidade de realização da fiscalização anual ao 

Conselho Tutelar, e considerando a situação de pandemia de COVID-19, enviaremos um 

questionário sobre diversas áreas do Conselho Tutelar, dentre elas as equipes de suporte 

para que o colegiado se posicione. Logo em seguida, tratou-se do último assunto da pauta 
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5) participação no Grupo de Trabalho para o restabelecimento do retorno às aulas 

presenciais, pela representante titular do CMPDCA no GT, Maitê, foi dito que não foi 

possível participar de nenhuma das reuniões tendo em vista que todas foram realizadas 

em caráter presencial e que por motivos pessoais não pode comparecer a mesma. Pela 

suplente, Beatriz, foi dito que irá participar da próxima reunião que acontecerá na dará de 

10 de setembro de 2020. Foi sugerido também, que solicitemos à secretaria de educação 

que a participação no Grupo de Trabalho ocorra remotamente, tendo em vista a pandemia 

de covid-19 e considerando que os representantes do CMPDCA encontram-se em grupo 

de risco. Nada mais havendo ser tratado a reunião foi encerrada às 16h00min, e eu, Beatriz 

Vidal Leite Ribeiro, secretária, lavro a presente ata. 

   

 

 

 
 

 


