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ATA Nº 04/2020 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VASSOURAS, 

REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 

Ao décimo terceiro dia do mês de fevereiro 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 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 . Não tivemos presença do representante da Secretaria 

Municipal de Cultura, do representante da Secretaria Municipal de Educação e do 

representante da Secretaria Municipal de Saúde que não justificaram sua ausência. 

Também participaram da reunião a servidora da Secretaria de Assistência Social, Soraia 

Costa e a contadora Phaedra Vasconcellos que apresentou o extrato com todas as 

movimentações e rendimentos do FMCA no ano de 2019, assim como os relatórios de 

receitas e despesas, não tendo realizado movimentação financeira no ano de 2019. 

Prestação de contas aprovado por todos os conselheiros, sendo deliberada a Resolução 

nº 004/2020. Pela Srta. Raila foi dado ciência dos ofícios 259/PJTCV/20, que trata sobre 

a demanda reprimida de transporte escolar. Ciência do ofício 100/PJVVAS/2020, que 

trata do edital nº001/2019 e andamento do processo de seleção, assim como na 

apresentação dos pareceres técnicos e jurídicos. Ciência do ofício 28/2020 do Conselho 

Tutelar, que solicita o envio das entidades cadastradas no CMPDCA. Ciência sobre o 

edital 001/2019, que trata dos projetos executados com os recursos do FMCA, sendo 

deliberada a Resolução nº 005/2020. Ciência do ofício nº85/PJVVAS/2020, que trata da 

participação dos conselheiros tutelares na posse e na capacitação inicial. Ciência do 

processo administrativo 573/2020. Foi enviado ofício para as seguintes secretarias 

municipais: SMC, SMED, referente à troca dos seus respectivos representantes neste 

conselho de direito. Foi enviado ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social 

solicitando a contratação de uma empresa, com o recurso do FMCA, para a realização 

do diagnóstico do município. Foi criada a comissão de monitoramento e avaliação 

referente ao edital 001/2019, sendo a comissão: Escolinha Gente que Faz, Fundação 

Educacional Severino Sombra e a Secretaria Municipal de Assistência Social. Foi 

redigida uma carta aos empresários de Vassouras com finalidade de sensibilização para 

destinação do Imposto de Renda para o FMCA. Foi criado o Plano de Ação 2020/2022. 

Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16h50min, e eu, Raila Pontes 

encerro esta ata. 


