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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ÁGUAS DA PRATA
Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, realizou-se a Nona
Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA,
realizada na Rua Mariana Vilela, 280 - Centro, município de Águas da Prata. Estavam participando da
reunião os membros do CMOCA: Representantes do Poder Público - Assistência Social: Cássia Meletti

Compri. O representante da Secretaria Municipal de Saúde: Marcelo Donizeti da Silva e o
representante da Secretaria Municipal de Educação: Alexandre Donizete Ramos. Estavam presentes
também os representantes da sociedade civil: Isabel Cristina Quirino dos Santos, representante do
Grupo de Escoteiros Rainha das Águas, a representante do Movimento Religioso: Maria Aparecida
Quirino e a representante do Grupo Voluntário de São Roque: Silvia Paina Scoazardo. Como
convidadas estavam presentes: a Secretária de Promoção e Assistência Social: Márcia Angelina
Marcondes e a Coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social: Luciana Giacomazze.
Justificou a ausência o representante da Secretaria Municipal de Administração e Fazenda: Dario
Batista Oliveira da Silva. Pauta da presente reunião: 1) Leitura da ata~ 2) Escolha da empresa que
realizará a Conferência dos Direitos das Crianças e Adolescentes; 3) Eleição para novo Presidente do
CMDCA Após a leitura da ata, Cássia a gradeceu a presença de todos e deu inicio a reunião
apresentando os orçamentos e propostas recebidas de empresas para a realização da conferência
municipal dos direitos da criança e do adolescente. Foram entregues aos presentes três orçamentos que
foram avaliados. As empresas que apresentaram propostas foram: "Karina Strobel - Assessoria &
Treinamento" valor da proposta: R$ 7500,00 (sete mil e quinhentos reais)~ "Abayomi ~ Promovendo
Encontros Preciosos" valor da proposta: R$7800,00 (sete mil e oitocentos reais) e a empresa "EcaCapacita: ConheSer para Fortalecer" valor da proposta R$7700,00 (sete mil e setecentos reais).
Alexandre pontuou que já participou de um evento organizado pela empresa Karina Strobel e relatou
que foi muito proveitoso. Após conversa, os conselheiros presentes optaram por escolher a empresa
"Karina Strobel - Assessoria & Treinamento" seguindo o critério de menor valor e qualidade. Dando
continuidade Silvia pontuou que acha o salão de festas da escola Felippe Urtado pequeno para a
realização do evento, o que trouxe preocupação aos presentes. Foram levantadas opções para uma
possível mudança e Alexandre questionou se poderíamos utilizar o salão da igreja católica em São
Roque. Márcia concordou e Alexandre se prontificou a pedir ao Padre Lucas o espaço para a realização
do evento. Durante a conversa para se escolher o melhor lugar para a conferência, Cássia lembrou aos
conselheiros que é um dos critérios para a realização do evento, ter crianças e adolescentes presentes
para a discussão dos eixos, visto que no final serão eleitos representantes para o município na
Conferência Nacional. Silvia se prontificou a conversar com a Jaqueline, diretora da escola, para que
sejam escolhidos crianças e adolescentes. Márcia pontuou que esses representantes devem participar
da pré-conferência e da conferência, para que seja possível dar continuidade aos temas propostos e deu
como exemplo a conferência de São João da Boa Vista, onde os adolescentes escolhidos tiveram
dificuldade de realizar as discussões, pois não estavam na pré-conferência. Prosseguindo com a
reunião, Márcia lembrou que deve ser realizada uma comissão para auxiliar na organização da
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conferência. Foi sugerido que tenha um participante do Conselho Tutelar. Silvia Paina se
disponibilizou, assim como lzabel e Maria Aparecida. Márcia ressaltou que o pessoal do eRAS
também poderá auxiliar. Dando continuidade na pauta da reunião, referente a escolha de um novo
presidente, Cássia lembrou aos participantes que Amanda ficou como presidente por duas semanas,
mas por conta de sua exoneração da prefeitura, é necessário a escolha de um novo presidente e

consequentemente um novo representante da Assistência SociaL Sendo assim, Christiane Flausino dos
Santos, Técnica do eRAS se interessou em participar e aceitou concorrer a presidência deste conselho.
Christiane não pode estar presente, por motivo médico, mas deixou um docwnento datado e assinado,
expressando o interesse. Sendo assim, os conselheiros presentes conversaram e votaram com
unan'~de
para que Christiane ocupe a função. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por
enc
a presente reunião, da qual eu, Cássia Meletti Compri, redigi a presente ata que, depois de
pr6vada,
á assinada por mim e pela Vice-Presidente.
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