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              ATA Nº 003/2020 DA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 

PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE VASSOURAS, REALIZADA NO DIA 

23 DE JANEIRO DE 2020. 
 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte às quatorze horas na sala dos 

conselhos situada à Rua Otávio Gomes nº 395, Centro, Vassouras, com os seguintes 

conselheiros: Raila Pontes, representante da Secretaria de Assistência, Anderson da 

Silva Souza, representante da Fundação Educacional Severino Sombra, Beatriz Vidal 

Leite Ribeiro, representando o Vale Verdejante, Antonio José André, representando a 

Escolinha de Futsal Gente que Faz, Luciene Carvalho representante da Escola Arco Íris. 

Participou também O Sr. José Carlos da Paixão, representante da Escolinha de Futebol 

Vassourense. A reunião foi iniciada pela Srtª. Raila Pontes, que comunicou aos 

conselheiros as pautas a serem discutidas e eventualmente votadas. Foi dada a ciência 

da apresentação, por parte do Conselheiro Tutelar suplente Sr. Paulo Victor da Silva e 

Silva, de justificativa para ausência à posse. Este conselho aceitou a justificativa 

apresentada e deliberou que será dada a posse ao mesmo, no entanto com ressalva de 

que o mesmo dê prioridade às atividades do Conselho Tutelar, uma vez que foi 

informado previamente. Foi dada ciência sobre o ofício nº28/2020 Conselho Tutelar que 

solicita o envio das entidades cadastradas no CMPDCA. Foi dada ciência do ofício nº 

39 e 57 do Conselho Tutelar que trata estatística de atendimentos e suas tipificações do 

ano de 2019, esta foram analisadas pelos presentes. Foi dada ciência do ofício nº 

1782/2019 que trata da alteração da lei municipal 2533/2010, sobre o horário de 

atendimento do Conselho Tutelar, solicitação esta que foi analisada e negada em 

unanimidade, tendo em vista que a solicitação foi feita pelo colegiado anterior e a 

demanda de serviço não justifica a diminuição da carga horária. Foi dada ciência do 

ofício nº 005/2020 CRAS I convidando o conselho para participar das reuniões da rede.  

Foi tradada a necessidade de elaboração do Plano de Ação Bienal 2020/21 e foi 

acordado que a elaboração do mesmo será feita em ambiente virtual. Foi dada ciência 

sobre a lista de entidades aprovadas no edital 001/2019 que trata de projetos que a 

serem executados com recursos do FMCA. Foi apresentada pela Sta Raila a sugestão da 

Promotora que fossem formadas comissões para melhor execução do plano de trabalho 

do CMPDCA, a sugestão foi acatada. Foi deliberado que será encaminhado ofício para a 

secretaria de educação e secretaria de cultura solicitando esclarecimentos sobre as 

ausências dos respectivos representas nas reuniões do CMPDCA no ano de 2019. Nada 

mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16h30min, e eu, Beatriz Vidal L. 

Ribeiro encerro esta ata. 

 

 

 


