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Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho 3 

Municipal da Criança e do Adolescente realizada no 4 

dia 16 de abril de 2021, às 9h30ms, por vídeo 5 

conferencia pelo Google Meet. 6 
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No dia vinte e cinco de março de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos, reuniram-8 

se pela plataforma do Google Meet, os conselheiros Bruna Danielen Oliveira Santos (Guarda 9 

Mirim), Fabiana Freire Novaes do Amaral (Secretaria Municipal da Fazenda-Contabilidade), 10 

Giulianie Aparecida Machado (Serviço de Obras Sociais), Admilson Pedroso de Lima (Secretaria 11 

Municipal de Esportes), Ana Carolina Cursino Silva Aman (Secretaria Municipal de Assistência 12 

Social), Ana Maria Pelucio de A. Almada (Secretaria Municipal da Educação), Michelle Carvalho 13 

Rocha (Casa da Criança Laura Vicuña - Obra Social Nossa Senhora da Glória), Eliane Helena da 14 

Silva (APAE de Guaratinguetá), Vivian Fontes (OAB Guaratinguetá), Eliane Cruz (Fundo Social 15 

de Solidariedade), Sandra Cristina Rosa Di Santo (Secretaria da Administração), Miriam 16 

Cavalheiro da Silva (Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança), Fernanda 17 

Cristina da Silva (Casa Betânia) e Luciana Silva (pais e responsáveis por crianças e adolescentes). 18 

E a ouvinte: Camila Machado da Silva (Centro de Integração Empresa – Escola - CIEE). Pauta 19 

Única – Aprovação do Concurso Artístico e Regulamento para criação de personagens do 20 

Selo “Parceiro da Aprendizagem” proposta da Comissão Especial de Trabalho da 21 
Aprendizagem: A reunião iniciou-se com a presidente Luciana agradecendo a presença de todos, 22 

e passou a palavra para conselheira Bruna, para apresentação da proposta da Comissão da 23 

Aprendizagem. Bruna (conselheira) explicou que as metas estabelecidas pela referida comissão 24 

estão em andamento, e a maioria delas aguardando posicionamento dos órgãos envolvidos, e que 25 

em reunião ocorrida em 29/03/2021, a comissão propôs a criação de um Concurso protagonizado 26 

pelos adolescentes aprendizes das organizações sociais que atuam com esse segmento, com a 27 

finalidade de criar a identidade visual do Selo de Responsabilidade Social denominado 28 

“PARCEIRO DA APRENDIZAGEM” do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 29 

Adolescente de Guaratinguetá/SP – CMDCA através do “Concurso Artístico: Mostra quem você 30 

é” para construção coletiva e representativa de adolescentes/aprendizes através de suas 31 

habilidades criativas. Bruna (conselheira) explicou que o tema do Concurso Artístico: “Mostra 32 

quem você é” deve direcionar à criação de personagens do Selo “Parceiros da Aprendizagem” e 33 

será estruturado com personagens com representatividade das características sociais, físicas e 34 

emocionais dos usuários/aprendizes, e que o Selo será concedido a organizações da sociedade 35 

civil, empresas, órgãos governamentais e outras instituições que atuarem em parceria com o 36 

CMDCA no desenvolvimento de ações que envolvam a formação, qualificação, preparação e 37 

inserção de adolescentes no mundo do trabalho, conforme deliberação do Conselho Municipal 38 

dos Direitos da Criança e do Adolescente em Reunião Extraordinária ocorrida em 27/11/2020. 39 

Bruna (conselheira) esclareceu que a Comissão da Aprendizagem elaborou o 40 

“REGULAMENTO DO 1º CONCURSO ARTÍSTICO “MOSTRA QUEM VOCÊ É” PARA 41 

O SELO DE APRENDIZAGEM PROFISSIONAL”, e na sequencia iniciou leitura do 42 

documento. Vivian (conselheira) sugeriu que a manifestação artística dos adolescentes/aprendizes 43 
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deve ser incentivada de forma 100% livre, sem apresentar qualquer proposta inicial, para não criar 44 

“modelos”, sendo a sugestão aceita por todos. Bruna (conselheira) deu seguimento na leitura do 45 

regulamento, e conforme foram sendo apontadas necessidades de correção, foram sendo 46 

realizadas com aprovação do colegiado.  Após, finalização da leitura e alterações contendo as 47 

sugestões e acréscimos dos conselheiros, a presidente Luciana abriu votação via chat e 48 

manifestaram-se os conselheiros: Bruna, Ana Almada, Luciana Silva, Eliane Cruz, Admilson 49 

Pedroso Michelle, Vivian Fontes, Sandra, Ana Carolina Aman, Eliane Helena e Giulianie 50 

Machado, sendo a medida aprovada por unanimidade. Luciana (presidente) alertou a todos sobre 51 

o agravamento da situação de crianças e adolescentes no município, envolvendo crescente de 52 

trabalho infantil, envolvimento com drogas e prostituição e outras situações agravantes que o 53 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente precisará olhar mais de perto, em 54 

especial pela ausência de ação do Poder Publico nestas situações. Luciana (presidente) contou que 55 

a comissão de aprendizagem tem trabalhado em prol da aprendizagem, e que não se trata de uma 56 

luta da organização, mas de Politica Publica, que amparem adolescentes em situação de 57 

envolvimento com drogas e prostituição. Vivian (conselheira) disse que papel do Conselho 58 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é fiscalizador, então que sugere a comissão 59 

direcionamento fiscalizador em suas ações. Luciana (presidente) finalizou a reunião solicitando 60 

que a conselheira Bruna, inclua na pauta da próxima reunião do Conselho Municipal dos Direitos 61 

da Criança e do Adolescente, apresentação dos dados obtidos em pesquisa realizada pela Guarda 62 

Mirim que aponta situação de envolvimento de drogas com adolescentes de 14 a 18 anos 63 

incompletos durante a pandemia. Não havendo mais nada a ser tratado, a ata segue assinada pela 64 

presidente Luciana Aparecida Silva e a secretária do CMDCA Bruna Danielen Oliveira Santos no 65 

dia 16 de abril de 2021. 66 


