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Ata da Reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizada 

no dia 16 de julho de 2014 as 08h00min horas na Sede do Conselho, sito a Rua Maximiano Mendes, 154 Santa Cruz 

neste Município. Estiveram presentes os Conselheiros: Poder Público- Carla Ávila dos Santos,Rogério Beni, Ediane da 

Silva Alves , Ana Maria de Souza Polotto.  Entidade de Atendimento- Rafaela Cristina Lopes Barroso, Telma Leila 

Alves dos Santos Eurides Garcia Garcia, Maria Tereza Bochio e  Alberto Fernandes.  Entidade e Movimento de Defesa 

–Raquel Nelly Cunha. Associação de Bairros: Leonildo Bernardo Pinto. Convidados.. Justificativas de Ausência: 

Edimara Carrasco, Gracia de Jesus Belasco Mansera, Andrea Zoccal Mingoti, Elza De Araújo Goes, Iva Aparecido 

Jacomeli Pereira, Caroline Braguini Diniz, Lucas Gracia Suzana, Eliane Cristal Nimer. PAUTA- EDITAL DO ITAÚ. 

A presidente informa que conforme já encaminhado por e-mail para as entidades foi aberta as inscrições para os 

Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e Adolescente no pleito de recursos financiados pelo ITAÚ. Ressalta que 

o conselho poderá enviar uma proposta para o pleito no ITAÚ. A comissão de Analise de Projeto se reuniu e sugeriu que 

as entidades enviem para o conselho uma proposta que será analisada, contendo como eixo a qualificação e 

profissionalização de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, faixa etária de 14 á17 anos.  A presidente 

informa que foi prorrogado o prazo para 18/08/2014, facilitando para que as entidades possam se dedicar a proposta. A 

conselheira Tereza que faz parte da comissão ressalta a dificuldade de trabalhar com esse perfil de população. O 

conselheiro Leonildo verbaliza sobre a falta de projetos sociais nos territórios vulneráveis e sugere projetos de ações 

preventivas. A presidente concorda com ações preventivas e ressalta para a comissão ter o cuidado no momento analisar 

os projetos. A plenária solicita para enviar o e-mail para os conselheiros e a presidente ressalta que as entidades deverão 

enviar as proposta até o dia 05/08 até ás 16:00, assim a comissão poderá analisar e a aprovação será na próxima reunião 

ordinária. Nada havendo mais para ser discutida, a presidente Carla encerra a reunião, agradecendo a presença e 

colaboração de todos e para constar, eu, Maria Tereza Bochio, secretaria lavrei a presente ata.  

 


