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ATA N.°06 – Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 1 

Adolescente 2 

 3 

Ata da 6ª Reunião Extraordinária do Conselho 4 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 5 

realizada no dia 21 de novembro de 2022, às 9h00, 6 

por vídeo conferência pelo Google Meet. 7 

 8 

No dia vinte e um de novembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se 9 

pela plataforma do Google Meet, os conselheiros Bruna Danielen Oliveira Santos 10 

(Guarda Mirim de Guaratinguetá), Cynthia Corrêa de Oliveira Ferreira (Secretaria 11 

Municipal de Saúde), Eliane Cruz (Fundo Social de Solidariedade), Eliane Helena da 12 

Silva (APAE Guaratinguetá), Lila Cristina Guimarães Vanzella (Creche Chico Xavier), 13 

Luciana Aparecida Silva (Pais e Responsáveis por Crianças e Adolescentes), Marcia 14 

Regina Moscato Amoroso (Instituto Lucas Amoroso), Maria Inácia dos Santos 15 

(Secretaria Municipal da Fazenda) e Sérgio Ricardo de Souza (Secretaria Municipal de 16 

Esporte). A reunião foi aberta pela presidente Luciana dando boas vindas aos presentes. 17 

Pauta) Aprovação de Atas: 1. Leitura e aprovação da ata Reunião Ordinária de 18 

julho ocorrida em 07 de julho de 2022: realizada apresentação em tela, e leitura da 19 

ata, após correções, aberta votação via chat, com aprovação por unanimidade pelo 20 

colegiado. 2. Leitura e aprovação da ata Reunião Ordinária ocorrida em 03 de 21 

novembro de 2022: realizada apresentação em tela, e leitura da ata, após correções, 22 

aberta votação via chat, com aprovação por unanimidade pelo colegiado. Pauta 2) 23 

Apresentação e discussão da programação da Conferência Municipal dos Direitos 24 

da Criança e do Adolescente: Luciana (presidente) abriu a pauta, concedendo a 25 

palavra a conselheira Lila, que compõe a comissão da conferencia. A conselheira Lila 26 

Cristina tomou a palavra para a apresentação da programação planejada pela comissão 27 

organizadora da XII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 28 

Enquanto preparava a abertura do arquivo, a palavra foi dada para Lívia Lasmar 29 

Andrade, que a solicitava. Lívia informou que não foi possível fazer a revisão solicitada 30 

na reunião anterior, por motivos internos da organização; a presidente Luciana colocou 31 

que manteria a data estipulada conforme acordado anteriormente. A seguir, a 32 

conselheira Lila apresentou a todos os slides da programação, comunicando que no dia 33 

14 de dezembro será realizada a abertura da conferência, seguida de uma 34 

apresentação cultural, seguida da leitura do regimento e apresentação da palestra com 35 

o tema norteador da conferência; nos dias subsequentes serão trabalhados os cinco 36 

eixos, sendo cada um em sala própria; em cada sala haverá a apresentação de um 37 

vídeo de sensibilização e a presença dos conselheiros como mediadores; assim sendo, 38 

a presidente colocou para aprovação o cronograma da conferência sendo aprovada por 39 

unanimidade, via chat. Na sequencia a conselheira Lila fez a apresentação da 40 

programação referente à Conferência Lúdica e solicitou a todos sugestões e colocações 41 

de dúvidas; Gabrieli Brehm colocou sua dúvida em relação à eleição dos delegados o 42 

que levou à reflexão se a eleição seria aberta à comunidade, através das mídias sociais, 43 
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ou presencial. A conselheira Lila colocou sua preocupação em relação à segurança das 44 

crianças levando em consideração os últimos episódios de violência, principalmente nas 45 

mídias sociais. A presidente Luciana se posicionou a favor da eleição aberta. A 46 

conselheira Bruna sugeriu mudar a estratégia para a presencial, evitando assim expor 47 

às crianças e adolescentes a possíveis violências emocionais considerando que há 48 

necessidade de medidas de proteção efetivas quando surgem esses casos. Andrea 49 

Miranda (ouvinte) pediu a palavra e corroborou a preocupação com a segurança e 50 

possível exposição das crianças e adolescentes, falou sobre papel protetivo a ser 51 

desempenhado pelo SGD. Dessa forma, foi colocada em votação se a eleição dos 52 

delegados seria aberta ou presencial, sendo aprovada a eleição presencial. Sendo 53 

assim, ficou estipulada a eleição de 4 adolescentes e 3 crianças para representar o 54 

município na conferência estadual, presencial, com aprovação do documento final e 55 

eleição de delegados. A presidente Luciana não votou, pois houve necessidade de se 56 

ausentar devido ao trabalho. Em seguida, a conselheira Bruna apresentou aos 57 

presentes os documentos básicos de justificativa de ausência de Marcia Del Mônaco e 58 

de Cynthia Corrêa; as justificativas de ambas foram acolhidas por unanimidade. Não 59 

havendo mais nada a ser tratado, a ata segue assinada pela presidente Luciana 60 

Aparecida Silva e a segunda secretaria do CMDCA Marcia Regina Moscato Amoroso, no 61 

dia vinte e um de novembro de 2022.  62 


