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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 12-07-2019 – 08h30-11h30

Ao décimo segundo dia do mês de Julho 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, Luciene
Blumer,  Nair  Paulino  Fujita,  Maria  do  Socorro  Lopes,  Gustavo  Nazato
Valentinuci,  José  Douglas  Galvão,  Joana  D’arc  Filetto,  Mariana  Cristina
Luciano,  Bárbara  Aracelis  Najim  Labaki  Godoy,  Andrea  Cancelieri  Almeida,
Roberta  Campos  Costa.  Justificaram: Camila  Colognesi  Banzatto,  Larissa
Cristiane  de  Araújo. Ouvintes: Miulaine  Cardoso  (CTII),  Karina  Pina  Dobri
(Formar),  Fernando  Monteiro  Camargo  (Formar),  Stella  Camargo  (Casa  do
Bom  Menino),  Leticia  Gandelim  (FUNJAPE),  Darlene  de  Lourdes  Pessoa
(CTII). 1. APRESENTAÇÃO EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA DE
ERRADICAÇÃO  DO  TRABALHO  INFANTIL  (PETI): Karina  e  Fernando
realizarão um estudo a respeito do trabalho infantil  no município, eles foram
contratados pelo Instituto Formar a partir do Chamamento Público da SMADS.
A apresentação realizada incluiu os objetivos, a metodologia e o trabalho a ser
realizado, tais como: revisão do fluxo, elaboração de diagnóstico, atividades de
capacitação  e  elaboração  de  um  guia  informativo.  O  Conselheiro  Douglas
relatou que o município tem dificuldade em identificar o trabalho infantil, por
isso a realização das capacitações. A análise do fluxo ocorrerá nas reuniões da
COMPETI, na qual os participantes farão um levantamento das dificuldades e
também  será  solicitado  a  participação  de  alguns  serviços  para  ajudar  na
revisão do fluxo. A Conselheira Luciene comentou que ações de prevenção são
fundamentais e também ações com a família para conscientizar a população. A
equipe  de  trabalho  apresentou  algumas  capacitações  que  serão  realizadas
este ano nas seguintes datas: 21/08, 22/08 e 04/10. A ideia da dupla é realizar
capacitações  que  apresentem  diferentes  pontos  de  vistas  em  relação  ao
trabalho infantil.   2. APROVAÇÃO DE ATA: Reunião 28/06/19: O conselheiro
Gustavo faz a leitura da ata.  As correções necessárias são realizadas e após
algumas explicações tanto por  parte  das organizações quanto do Conselho
referente a análise dos ofícios da  Comissão de Monitoramento, todos aprovam
a ata.  3. DELIBERAÇÕES - a) Renovação CESAC: O presidente Roger faz a
leitura do parecer das Comissões e todos aprovam a renovação do registro. -
b) Primeiro Registro RASC: O presidente Roger faz a leitura do parecer das
Comissões  e  todos  aprovam  o  novo  registro.  -  c)  Renovação  Passe  de

“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.
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Mágica:  Devido  a  algumas  dúvidas  com  relação  aos  documentos
apresentados, será solicitado a Organização comparecer na próxima reunião
para realizar uma breve apresentação de suas atividades. 4. INFORMES: - a)
Devolutiva da Eleição do CT: O presidente Roger informou que foi realizada
uma  reunião  com  a  empresa  que  aplicará  a  prova,  na  qual  eles  já
apresentaram um modelo de prova. A empresa gostaria de saber a realidade
do município e as dificuldades para basear-se na elaboração. Para aplicação
da prova virão dois funcionários.

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 CMDCA 

 Mayara Costa de Castro Becca Sakai
Auxiliar Administrativa CMDCA
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