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ATA N.°07 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 1 

 2 

Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal 3 

dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada no 4 

dia 07 de julho de 2022, às 9h00, por vídeo 5 

conferência pelo Google Meet. 6 

 7 

No dia sete de julho de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se pela plataforma do 8 

Google Meet, os conselheiros Eliane Cruz (Fundo Social de Solidariedade), Lucila Del Mônaco 9 

Antunes Leite (OAB), Sandra Valeria Soares (Secretaria Municipal de Administração), Luciana 10 

Silva (pais e responsáveis por crianças e adolescentes), Miriam Cavalheiro da Silva (Projeto 11 

Girassol), Cynthia Corrêa de Oliveira Ferreira (Secretaria Municipal de Saúde), Vânia Cristina 12 

Barros de Miranda (Secretaria Municipal da Fazenda-Contabilidade), Lila Cristina Guimaraes 13 

Vanzella (Creche Chico Xavier), Ana Maria Peluso de Andrade Almada (Secretaria Municipal de 14 

Educação), Sergio Ricardo de Sousa (Secretaria Municipal de Esportes) Andrea Lauermann 15 

(Instituto Lucas Amoroso - ILA), Ana Paula Leandro (Projeto Espaço Amigo), Marcela Pereira 16 

Nogueira (Casa Laura Vicuña) e Cintia Giane Liemes Steijer (pais e responsáveis por crianças e 17 

adolescentes). A reunião foi aberta pela presidente Luciana Silva, dando boas vindas aos 18 

presentes. Pauta 1) Leitura e aprovação das Atas: Reunião Ordinária de 07/04/2022: Luciana 19 

(presidente) realizou apresentação em tela e fez leitura da ata, após leitura foi aberta a votação via 20 

chat para acolhimento e aprovação da ata que foi aprovada por unanimidade; Reunião 21 

Extraordinária de 27/05/22: Luciana (presidente) realizou apresentação em tela e fez leitura da 22 

ata, após leitura foi aberta a votação via chat para acolhimento e aprovação da ata que foi 23 

aprovada por unanimidade; Reunião Ordinária de 02/06/22: Luciana (presidente) deu início a 24 

leitura da ata. Esta foi interrompida por falhas técnicas no áudio da mesma. Andréa (vice 25 

presidente) conduziu o restante da leitura em seguida abriu a votação via chat para acolhimento e 26 

aprovação da ata, que foi aprovada por unanimidade; Reunião Extraordinária de 10/06/22: 27 

Luciana (presidente) realizou a apresentação em tela e Andréa (vice presidente) realizou leitura da 28 

ata, após leitura foi aberta a votação via chat para acolhimento e aprovação da ata que foi 29 

aprovada por unanimidade; Reunião de Posse Nova Gestão Biênio 2022/2024 de 14/06/22: 30 

Luciana (presidente) realizou a apresentação em tela e Andréa (vice presidente) realizou leitura da 31 

ata, após leitura foi aberta a votação via chat para acolhimento e aprovação da ata que foi 32 

aprovada por unanimidade. Pauta 2) Leitura de e-mails de justificativas enviados ao 33 

CMDCA: Luciana (presidente) fez a leitura da justificativa de ausência na reunião de posse feita 34 

pela representante da Secretaria Municipal de Educação, foi aberta votação, via chat sendo 35 

aprovada a justificativa por unanimidade; Na sequencia Luciana realizou leitura da justificativa de 36 

ausência na Reunião Ordinária da representante da Secretaria Municipal de Assistência Social, foi 37 

aberta votação via chat para acolhimento e aprovação, sendo a justificativa aprovada por 38 

unanimidade; realizada leitura da justificativa da ausência na Reunião Extraordinária do dia dez 39 

de junho de dois mil e vinte e dois das representantes da Proteção média complexidade, do 40 

Instituto Lucas Amoroso (ILA) e da APAE, foi aberta votação via chat para acolhimento e 41 

aprovação, sendo aprovada por unanimidade; realizada leitura de justificativa de ausência da 42 

Conselheira Bruna Danielen, representante da Proteção Social Básica, foi aberta votação via chat 43 
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para acolhimento e aprovação, sendo aprovada por unanimidade. Pauta 3) Leitura dos Ofícios e 44 

documentos recebidos: Luciana (presidente) realizou a leitura do Ofício nº204/2022 da 45 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) quanto a indicação da nova representação 46 

para Gestão 2022/2024, em votação via chat o mesmo foi acolhido e aprovado por unanimidade; 47 

Luciana (presidente) realizou a leitura do Ofício Nº 171/SMS em que a Secretaria Municipal de 48 

Saúde (SMS) que solicita esclarecimento quanto as convocações das servidoras Sra. Carol Areco 49 

e Cristiane Reggiani, na Comissão Intersetorial do DISIA. Após discussão do tema pelo 50 

colegiado, foi apontada necessidade de esclarecer a secretaria da saúde o processo do DISIA. A 51 

conselheira Lila colocou sobre a necessidade de se historicizar os encaminhamentos já realizados 52 

e de se agendar uma reunião presencial com a secretária Maristela. Luciana (presidente) abriu 53 

votação via chat para a seguinte providencia: 1. Acolhimento do ofício recebido; 2. elaboração de 54 

ofício para agendamento de reunião presencial com a secretária Maristela; sendo as providencias 55 

aprovadas por unanimidade. Realizada leitura de Comunicado da Rede Cidadã por Luciana 56 

(presidente) e deliberado o encaminhamento dos documentos para comissão de análise da 57 

Resolução 002/2019, aberta votação via chat a medida foi aprovada por unanimidade. Foi dado 58 

recebimento e realizada a leitura de documentos da RASC, com pedido de inscrição de programa 59 

de aprendizagem no município, abriu-se para votação pelo chat, sendo aprovado e acolhido por 60 

unanimidade para análise de documentos pela Comissão de analise da Resolução 002/2019. Em 61 

seguida, Luciana deu recebimento e realizou a leitura do pedido de inscrição do Projeto Guri, 62 

abriu-se para votação pelo chat para aprovação e acolhimento dos documentos para análise pela 63 

comissão de analise da Resolução 002/2019, sendo acolhido e aprovado por unanimidade. 4) 64 

Composição da Mesa Diretora do CMDCA biênio 2022/2024: Luciana (presidente) fez a 65 

leitura do capítulo sete do regimento interno do CMDCA, relativo a Composição da Mesa 66 

Diretora, abriu-se em seguida a palavra aos conselheiros para que os presentes se candidatassem 67 

para a presidência do CMDCA. Candidataram-se a presidência: Lucila Del Mônaco, representante 68 

da OAB, e Luciana Aparecida Silva, representante de pais e responsáveis por criança e 69 

adolescente. Lucila questionou a possibilidade de que suplente no Conselho poder ser candidato. 70 

Andréa (conselheira) esclareceu que não havia impeditivo no Regimento Interno. Logo após 71 

Andréa descreveu sobre importância dos trabalhos do CMDCA, destacando a importância de 72 

quem assumir dar sequencia a uma serie de processos iniciados, destacando a trajetória no 73 

CMDCA da candidata Luciana. Em seguida, a candidata Lucila se apresentou ao Conselho. 74 

Procedeu-se a votação pelo chat, sendo eleita por maioridade dos votos a candidata Lucila Del 75 

Mônaco. Neste momento assume a presidência do CMDCA a conselheira Lucila Del Mônaco, que 76 

prosseguiu a composição da Mesa Diretora, abriu-se para que os conselheiros se candidatassem a 77 

vice presidência. O Conselheiro Yran representante da Secretaria Municipal de Assistência Social 78 

foi o candidato único. A votação foi aberta no chat, sendo eleito pela maioria. A presidente eleita 79 

Lucila Del Mônaco passou, então, a indicação da primeira e segunda secretária. A Conselheira 80 

Lila Vanzella aceitou a indicação para compor a mesa diretora como 1ª secretaria e o colegiado 81 

aprovou a consulta a Conselheira Bruna para 2ª secretária após o seu retorno das férias. Lucila 82 

(presidente) propôs a convocação de uma reunião extraordinária dentro de 15 dias para se tratar 83 

das demais pautas desta reunião. Aberta a votação pelo chat a proposta foi acolhida e aprovada 84 

por unanimidade. Não havendo mais nada a ser tratado, a ata segue assinada pela presidente 85 

Lucila Del Mônaco Antunes Leite e a secretaria do CMDCA Lila Cristina Guimaraes Vanzella, no 86 

dia 07 de julho de 2022. 87 


