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REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 4 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 5 

 6 

Ao sétimo dia do mês de julho de dois mil e vinte e um, às 13h30min, conforme lista 7 

de presença anexa, reuniram-se na sala de atendimentos do CREAS para reunião 8 

Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 9 

(CMDCA). Ausências: Justificaram ausência Sheila, Carina e Joscemara. A 10 

Coordenadora de Assistência Social Daiane iniciou a reunião desejando boa tarde a 11 

todos e informou que o presidente Norberto chegaria atrasado. Luana apresentou a 12 

seguinte pauta: 1. Relatório de Atendimentos e Demandas do Conselho Tutelar: 13 

A conselheira Tutelar Luciene apontou demanda referente aos adolescentes, pois 14 

hoje o Conselho Tutelar recebe essas demandas e não tem para onde encaminhar 15 

além do CREAS, entende necessário algo mais atrativo, como projetos. Considera 16 

importante que o município ofereça alternativas. Ilustrou que existe o recurso, 17 

porém, falta aplica-lo. Solicitou que o CMDCA se dedique a isso. Sobre as 18 

demandas do Conselho Tutelar em geral, esclareceu que estão intensas, que 19 

contam com duas conselheiras novas e que Jaqueline está trabalhando em home 20 

Office, mas saíra de licença maternidade em breve. Sobre o trabalho em home 21 

Office, está sendo complicada pela dinâmica de trabalho, Jaqueline está auxiliando 22 

na medida do possível. Repassou que na prática estão em quatro conselheiras, pois 23 

não tem como Jaqueline atuar integralmente. Repassou o Relatório de do mês de 24 

julho e informou que no momento, o município está com duas crianças acolhidas. 25 

Estão tendo problemas com a falta de adesão das crianças e adolescentes à escola 26 

e que o Conselho está tendo que realizar a intervenção com todas essas famílias. 27 

Informa que o MP está ajuizando as ações em relação à e multando as famílias, pois 28 

o ensino é obrigatório. Explicou que neste ano, o Conselho Tutelar realizou reuniões 29 

com a Polícia Militar, Saúde e Educação. Sobre a Saúde, Luciene explica que houve 30 

uma evolução muito grande com A Secretaria e que as famílias têm sido atendidas 31 

de uma forma mais eficaz. Foi informado que o Conselho Tutelar convocou uma 32 

reunião com a Assistência Social, Serviços de CRAS e CREAS para a apresentação 33 

dos técnicos. Informou que o Conselho Tutelar, o CREAS, a Instituição de 34 

Acolhimento e o psicólogo Leonir estão realizando reuniões de 20 em 20 dias para 35 

discutir os acolhimentos. Questionada sobre as demandas de violência social, 36 

Luciene esclarece que as denúncias diminuíram pela falta de vida social dessas 37 

crianças e adolescentes, porém, continuam ocorrendo. Sandra questionou Luciene 38 

se quando recebem denuncia da saúde, o Conselho dá retorno e Luciene explicou 39 

que via de regra, não dão retorno de denuncias ao denunciante. 2. Feedback da 40 

Capacitação do Conselho Tutelar: Luana informou que a Capacitação das novas 41 

Conselheiras foi muito proveitosa e que estas são dedicadas. Luciane informou que 42 

elas estão bem dispostas para trabalhar. 3. Comissão Escuta Especializada: 43 

Realizada a leitura do esboço da Resolução com os nomes dos representantes dos 44 

setores para compor o Comitê da Escuta Especializada, foram eleitas Thais e 45 

Sandra como representantes do CMDCA. 4. Eleição da Nova Mesa Diretora: Será 46 

realizada na próxima reunião. 5. Outros: Daiane repassou Nota Técnica da DIAS 47 

que dispõe sobre programas de inserção de adolescentes no mercado de trabalho, 48 

por exemplo, SENAI, SENAC e que para executar, é necessário registro no CMDCA. 49 

Informou sobre o Edital Acadêmico do Ministério Público da União sobre o Trabalho 50 
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Infantil, e ainda, sobre a Formação Continuada “Uma atuação para o fortalecimento 51 

das políticas públicas”. Luciene informou que no dia 29/07 será realizada uma live 52 

através do grupo GRADCIA para falar sobre o conselho tutelar e ficou de enviar o 53 

link ao grupo, quando estiver disponível. Luana relembrou que o fórum dos 54 

adolescentes ocorrerá no dia 15/07/2021, às 13h30min na sala de reuniões do 55 

CREAS e que será disparado vídeo explicativo para os adolescentes sobre o que é 56 

o Conselho. Sem mais, eu Luana Murara Rodrigues, lavro a presente ata, que após 57 

foi aprovada pelos presentes. 58 
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