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ATA Nº 009/2020 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VASSOURAS, 

REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

  

Ao trigésimo 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, Beatriz Vidal Leite Ribeiro, representante do Vale Verdejante. Participou 

também da reunião o Sr. Alvair Francisco dos Reis, representando a organização social 

DESAM. A reunião teve início com a análise documental da organização social 

DESAM, a presidente do conselho apresentou ao Sr. Alvair as dúvidas relacionadas à 

organização social, como: 1) local de atuação, uma vez que o endereço citado não 

apresenta adequação para atividades coletivas, bem como se o local apresenta 

liberação/alvará de vistoria do corpo de Bombeiros; 2) previsão dos profissionais que 

atuarão com crianças e adolescentes; 3) objetivos específicos não apresentados no corpo 

do projeto de intervenção. Após indagações, o Sr. Alvair informou que o local informado 

(Pça. Provedor Felix Machado, nº110 – Madruga) será somente a sede administrativa da 

OS. Sobre a previsão de profissionais, bem como os objetivos específicos do projeto, o 

representante da OS não soube esclarecer. O Sr. Alvair precisou se retirar da reunião antes 

do final, devido à questões pessoais. Este colegiado deliberou que, até a presente data, de 

acordo com as informações apresentadas, não é possível aceitar a inscrição da 

organização social DESAM neste conselho. Nada mais havendo ser tratado a reunião foi 

encerrada às 16h00min, e eu, Beatriz Vidal Leite Ribeiro, secretária, lavro a presente ata. 

   

 

 

 
 

 


