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ATA N.°04 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente  

 

Ata da 04ª Reunião Extraordinária do Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente realizada no 

dia 09 de julho, às 15 horas, por vídeo conferencia 

pelo Google Meet. 

 

No dia nove de julho de dois mil e vinte, às quinze horas, reuniram-se pela plataforma do Google 1 

Meet, as conselheiras Bruna Danielen Oliveira Santos, Luciana Aparecida Silva, Andrea Filipini 2 

Rodrigues Lauermann, Eliane Cruz, Fatima Aparecida Aires de Oliveira, Luciana Zago, Vivian 3 

Fontes, Fernanda Cristina da Silva, Giulianie Aparecida Machado, Ana Maria Pecúlio de Andrade 4 

Almada, William Pereira Corrêa e Admilson Pedroso de Lima. E os ouvintes Leila Aparecida 5 

Pisani Rocha, Marta Magalhães e Mariana Brito Horta Nogueira. Leitura da ata: realizada 6 

leitura da ata da reunião ordinária ocorrida em 02/07/2020 via plataforma Google Meet, com 7 

aprovação unanime do colegiado. Pauta do dia: 1. Definição de recomposição: definiu-se que 8 

para recompor o quadro de vacância de suplentes da Proteção Social Básica que a representante 9 

da Casa Betânia, a conselheira Fernanda Cristina da Silva assume como suplente da conselheira 10 

titular Bruna Danielen O. Santos; a representante da organização Serviço de Obras Sociais 11 

(S.O.S.), a conselheira Giulianie Aparecida Machado assume como suplente da conselheira titular 12 

Isabel Aparecida da Silva Morais; e para recompor o quadro de vacância de suplente da Proteção 13 

Social Especial o representante da Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da Esperança 14 

“Casa Laura Vicuña”, o conselheiro William Pereira Corrêa assume como suplente da conselheira 15 

titular Michelle Carvalho Rocha. 2. Encontro com representantes representante de 16 

responsável legal de criança e/ou adolescente atendido na área de educação e/ou assistência 17 
social indicados pela escolas e creches: Andreia Lauermann (conselheira) informou com relação 18 

à indicada da escola Fernando Pinto, a Sra. Monica Cristina dos Santos Matos que na data 19 

06/07/2020 a indicada enviou mensagem de texto via app whatzap informando desistência de 20 

participação na representação junto a este conselho. Andreia (conselheira) informou que conforme 21 

havia sido agendado e acordado com as mães indicadas, ela e a conselheira Fatima Aparecida 22 

Aires realizaram o encontro orientativo na data 07/07/2020 às 14h no Auditório da Secretaria da 23 

Educação, e que compareceram as indicadas Luciana Aparecida Silva, Luciana Zago da Silva e 24 

Barbara Nabila dos Santos Conceição, sendo que as demais não comparecerem e não 25 

apresentaram justificativa. O encontro teve a seguinte pauta – 1. Abertura apresentando a razão da 26 

recomposição ocorrer por meio de indicação, as conselheiras explanaram que considerando o 27 

distanciamento social e calamidade pública por conta do COVID-19, decretado no país, bem 28 

como pelas medidas preventivas sanitárias estabelecidas para este momento, o CMDCA resolveu 29 

como medida excepcional solicitar indicações ao Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 30 

Adolescente, como a organizações da Sociedade Civil, Secretaria Municipal da Educação e 31 

Diretoria de Ensino para as representações em vacância no CMDCA - 2019/2021. 2. Explanação 32 

sobre o que e CMDCA, as funções e responsabilidades de um conselheiro. 3. Momento para que 33 

as indicadas fizessem perguntas para sanar duvidas, sendo as duvidas sanadas pelas conselheiras 34 

presentes. 4. Definição quadro vacância – explicou-se que a candidata Luciana Aparecida Silva 35 

ate dia 20.06.2020 já era conselheira através de representação de uma das OSC (s) da rede de 36 
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atendimento deste município, contudo após seu desligamento desta OSC encerrou-se também sua 37 

representação junto à cadeira de representante de Organização da Sociedade Civil. Assim, 38 

considerando o papel já desempenhado por ela junto ao CMDCA o colegiado propôs a mesma 39 

uma transição de sua representação através da vaga de titular na representação de pais e/ou 40 

responsáveis. E a vaga de suplente a ser preenchida, pelas demais indicadas. As indicadas tiveram 41 

oportunidade de manifestar individualmente sua opinião quanto ao proposto e todas manifestaram 42 

concordância, definindo-se em comum acordo que a vaga de suplência seria definida por sorteio. 43 

O encontro foi encerrado após realização do sorteio realizado pelas conselheiras Andreia e Fatima 44 

na presença das três indicadas, e a sorteada foi Luciana Zago da Silva. Por fim, fica definido pelo 45 

colegiado na data 09.07.2020 que Luciana Aparecida Silva, mantem-se como presidente do 46 

CMDCA, observando somente a mudança de sua representação, conforme mencionado acima, 47 

bem como a mesa diretora do CMDCA permanece sem alteração, sendo Andrea Filipini 48 

Rodrigues Lauermann a vice-presidente, Bruna Danielen Oliveira Santos a 1ª secretaria e Michele 49 

Carvalho Rocha a 2ª secretaria. Não havendo mais nada a ser tratada, a ata segue assinada pela 50 

presidente Luciana Aparecida Silva e a secretaria do CMDCA Bruna Danielen Oliveira Santos, no 51 

dia 09 de julho de 2020. 52 


