
 

Ata da IX  Conferência Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente  de Araruama , 

realizada em 07/11/2018  na sede do “ Projeto Todos Juntos “ , às 9:30 . A  Cerimonialista da 

PMA , Srª Sueli Amaral  deu início a conferência , convocando os membros que comporiam a 

mesa , a saber Srª Meriluci Moraes Martins (Presidente do CMDCAA), Srº Maurício 

Melo(Secretário da SEPOL) , Sra  Edilma Soares da  Silva e Srª Jociane Sousa  da Silva , Srª 

Cândida Maria Pereira do Carmo (Presidente do COMASO) e o Srº Jefferson Zander 

(Presidente do CT), logo a seguir fez uma breve  explanação  sobre o evento , a constituição 

do CMDCAA , os temas , os eixos , que iriam ser tratados naquela manhâ pelas 

conferencistas.   Com a palavra a Presidente a Srª Meriluci  deu a abertura da conferência , 

dando as boas vindas aos presentes , agradecendo a presença do Secretário da SEPOL , 

representando a Exma Srª Prefeita Municipal Srª Lívia Bello , agradeceu as palestrantes  

presentes pela disponibilidade de ambas em  agraciar a conferência , agradecendo ainda os 

demais representantes e autoridades presentes e ao público em geral. A seguir falou  sobre 

o tema   da  conferência  e os objetivos  do CMDCAA nas políticas públicas da criança e do 

adolescente.  A Presidente falou sobre o espaço que se encontravam , como foi efetivada 

sua construção , sobre a parceria feita entre o CMDCAA , a Associação São Benedito e o 

Projeto Amigo de Valor-Banco Santander , desejou um ótima conferencia a todos os 

presentes. A seguir , foi dada a palavra ao Secretário da SEPOL , Srº Maurício Melo que 

concedeu um bom dia a todos, saudando  a todas as autoridades presentes, a Presidente  e 

os  Conselheiros , as palestrantes , e todo público   presente  . Agradeceu a oportunidade de 

estar  representando a  Exma Prefeita , parabenizando a Presidente do Conselho   e os 

Conselheiros pelo trabalho  em prol da comunidade da Fazendinha  e ao município de 

Araruama. Que o trabalho engrandece o município e que ações públicas como estas são 

muito importante  para as nossas crianças e adolescentes . Oportunizando o momento para 

também parabenizar o Srº Anderson dos Santos , a sua esposa Maria Aparecida Martins dos 

Santos e todos os membros da Associação São Benedito  pela aceitação de tão nobre missão  

e pelo excelente trabalho que realizam junto a comunidade . Aproveitou  para informar a 

todos que estariam realizando algumas oficinas  pelos CRAS que também contemplarão  as 

crianças e adolescentes ,  colocou - se a disposição do conselho e da comunidade para juntos 

fazerem políticas públicas que atendessem  a população. Finalizando disse aos presentes que  

com certeza seria um dia muito proveitoso  e de muito conhecimento para todos , 

agradecendo deu fim a sua fala.Após a mesa foi desfeita e a Presidente passou a leitura do 

Regime Interno  cuja tema Central era “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das 

Violências .“ tendo como eixos temáticos: I)Garantia dos Direitos  e Políticas Públicas 

Integradas e de Inclusão Social; II)Prevenção e Enfrentamento da Violência  Contra Crianças 

e Adolescentes III)Orçamento e Financiamento das políticas  para as crianças e 

adolescentes;IV)Participação,Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e 

Adolescentes ;V- Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas das Crianças e 

Adolescentes. A seguir foi colocada a votação para a plenária para  aprovação ou  algum 

destaque. Como não houve nenhuma intervenção foi aprovado regimento por unanimidade.  



Seguindo os trabalhos , foi anunciado a apresentação do grupo de maculelê dos jovens do 

CRAS do Mutirão , regidos pelo mestre Cavalo , a seguir houve apresentação musical e de 

dança do grupo da Pestalozzi de Araruama , ambos ovacionados pela platéia presente . 

Dando prosseguimento foi dada a palavra a Srª Edilma  Soares da Silva a qual coube o tema 

intitulado Proteção Integral  , a Srª Edilma fez as considerações sobre políticas públicas  

existentes e sinalizando  também que  devem ser implantadas nos municípios , sobre a 

participação efetiva das crianças e adolescentes nas propostas apresentadas , sobre a 

legitimidade do ECA , questões pontuais da política brasileira   e sobre a importância do 

orçamento publico municipal destinado as crianças/adolescentes  . Após o término da 

palestra foi aberto para o público  as perguntas para palestrante .  Sanadas as questões , foi 

passada a palavra para a Srª Jociane Souza da Silva, que trataria do tema” Diversidade e  

Enfrentamento das Violências “ , com auxílio do data show a palestrante fez algumas 

considerações importantes  sobre os eixos que seriam trabalhados na parte da tarde  , sendo 

muito produtivo as questões levantadas pela mesma.  Ao findar da apresentação também foi 

aberto ao público para perguntas a palestrante . A Presidente agradeceu as duas 

palestrantes pela presteza e contribuição dada naquela manhã e entregou os certificados de 

participação , a seguir solicitou a Srª Cãndida que entregasse a lembrança confeccionada 

pelos assistidos da Pestalozzi  as docentes . A Presidente findou os trabalhos da 

programação para o almoço livre , informando que teríamos um pequeno almoço para os 

que resolvessem permanecer e informou que retornariam os trabalhos às 14:00 h e que 

gostaria de contar  com a participação de todos para  tarde - Parte II.  No retorno do almoço 

a Conferência contou  com a participação do grupo teatral GRANDE ABAUGI , grupo formado 

por jovens do município de Iguaba que vieram abrilhantar o evento e apresentaram a 

peça:”Sapo Vira Rei Vira Sapo” . Prosseguindo a Técnica Diana Marques do CREAS iniciou 

uma apresentação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- PETI , fazendo a 

divulgação do Plano de Trabalho referente ao serviço especializado de erradicação  do 

trabalho infantil no município de Araruama, sendo descritas as devidas informações 

referente ao serviço especializado de proteção especial. Após as  apresentação dos  grupos  

acima,  iniciou-se a parte  técnica das eixos temáticos  , a Presidente explicou aos presentes 

que trabalharíamos com cinco  grupos  e que os participantes deveriam  se dividir para 

formatação das propostas que   deveriam sair dos grupos , e que cada grupo deveria ter um 

relator ,  e que posteriormente  as propostas seriam encaminhadas a SEPOL e ao CEDCA. Foi 

dado  uma previsão de 1 hora para fim das propostas que deveriam ser consubstanciadas 

pelos grupos para posterior apresentação e aprovação pelos participantes.    Após o decorrer 

do prazo estipulado foi convocado os relatores para explanação ao público presente das 

cinco  propostas inerentes a cada grupo de trabalho, que serão anexadas ao final dessa Ata 

Apresentados os eixos  colocou –se em votação onde foram aprovados sem ressalvas . A 

Presidente informou que passariam para a escolha dos delegados para participação na 

conferência  estadual ainda sem data definida.  Ficando assim a  disposição dos delegados 

que irão representar o município de  Araruama na referida conferencia estadual ,   a      saber  

: 



 

 

Representantes do CMDCAA : Antônio Carlos de Sá Canelas (Efetivo) Vera  Lúcia Veloso 

Tenreiro Aranha (Suplente) ; Representantes não –governamental : Patrícia  Carvalho Pereira 

Chieragatti (efetivo) – Lar Fabiano de Cristo e Kátia  Valéria Monteiro Tapajós (Suplente)  -APAE  

Representantes do Conselho Tutelar  : Jeferson  Zander  de Araújo (Efetivo ) , Alan Pessoa de 

Almeida (suplente); Representante do Movimento Social: Josiele Vasconcelos da Silva;  

Representantes da Rede de Atendimento : Rosiléa Ferreira  Siqueira (Sindicato  dos Servidores 

de Araruama) e Anderson Santos (Associação São Benedito ) ;  Representante Adolescente:  

Dulcinéia Ferreira de Sousa.    Findado os trabalhos técnicos programados , a Presidente fez as 

considerações acerca do dia da programação  , agradecendo a todos os conselheiros , pela 

união em prol do conselho  de direitos ; ao  secretário da Sepol Srº Maurício Melo e toda a 

equipe da Sepol pela realização do evento , ao apoio da Prefeitura Municipal  de Araruama pela 

parceria  de sempre , aos membros da   Associação São Benedito  e todos os seus membros 

pela cessão do espaço  e ajuda ímpar na realização da conferência municipal , aos técnicos do 

CREAS e dos CRAS    e a todos que ajudaram na realização do evento de forma direta ou 

indireta.  Ressaltou ainda sobre a importância dos debates e fóruns de discussão sobre a 

política de atendimento as crianças e adolescentes , informando ainda a todos que a revista 

atualizada do II Diagnóstico Municipal de Proteção Integral às Crianças e Adolescentes , será 

concretizada em data posterior , tendo em vista  a impossibilidade da entrega da referida na 

data presente , mas que a curto prazo será  efetivada a prestação dos trabalhos do CMDCAA à 

comunidade de Araruama.  Mais uma vez agradeceu a todos que abrilhantaram a conferência . 

Sem mais assunto, a serem tratados, solicitou a mim Cândida que lavrasse a presente ata que 

vai assinada por mim e  pela Presidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTAS DO EIXO I  - Garantia dos Direitos e Políticas  Públicas   Integradas e de Inclusão 

Social . 

 

1-  Ampliação  do Projeto Jovem Cidadão ; parcerias com empresas para   implementação do 

Programa Jovem Cidadão. 

 

2-Treinamento com professores  e funcionários  das escolas, articulando  com profissionais  da 

saúde , com objetivo  de  prepará-los  , através  de informação , conhecimento e 

comportamentos em relação  aos inclusos. 

 

3- Permanecimento  e apoio  do poder público para sustentação  para sustentação das escolas 

especiais (Pestalozzi,APAE, etc...),  como prioridade em relação a seu aprendizado para crianças 

e adolescentes , ficando assim, a escola regular como uma forma de socialização. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EIXO II -  Prevenção  e Enfrentamento das Violências  Contra Crianças e Adolescentes 

 

1- Ampliação do programa  de planejamento  familiar e prevenção das DSTS para o público 

adolescente; 

 

2-Desenvolver ações articuladas  com as secretarias  de Educação , Assistência ,com o 

Conselho Tutelar para o enfrentamento do abuso sexual e violências , a partir de palestras 

,rodas de conversa ,dinâmicas organizadas  anualmente que alcance a família, profissionais e 

crianças e adolescentes. 

 

3- Capacitação contínua dos profissionais da educação para identificação ,intervenção, 

acolhimento , conscientização acerca temas pertinentes  a realidade  social ,racismo, 

misoginia , xenofobia, LGBT, fobia ,intolerância religiosa, violência institucional. 

 

4-Fortalecimento das atividades extra  curriculares , contraturno de cultura, esporte e lazer 

para prevenção e produção de conhecimento acerca  das temáticas, destinadas as crianças e 

adolescentes do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EIXO III- Orçamento e Financiamento  das Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes . 

 

1-Transparência dos recursos recebidos / Municipal/Estadual /Federal e suas destinações. 

 

2- Criação do Fórum de Controle Social com reuniões periódicas. 

 

3- Aumento dos repasses dos investimentos as instituições cadastradas no Conselho. 

 

4- Ampliação de parcerias. 

 

5- Ampliar o Projeto Leão Amigo, massificar no município e que o montante arrecado ,possa 

apoiar projetos devidamente inscrito no CMDCAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EIXO IV-  Participação ,Comunicação Social e  Protagonismo  de Crianças e Adolescentes.   

 

1)Trazer os jovens  para participar  nos conselhos municipais 

(criança/Juventude/Educação/Saúde/Assistência ),fazendo co que os mesmos tenham 

acesso   e participação em direitos e obrigações,criando uma ponte de conhecimento entre 

estes e os demais adolescentes e crianças . 

2)Criar uma política  governamental com grupos de jovens que sejam capacitados para 

passar suas experiências (boas/ruins) para os demais jovens da comunidade . Como exemplo 

palestras  sobre mãe e na adolescência  /sobre drogas/DST/AIDS . Meio de prevenção e 

repasse e  experiências . 

3)Incentivo a criação de espaço de expressão e projetos culturais em parceria entre 

Secretaria de Cultura e Assistência Social (CRAS) ,voltado para os distritos  e em especial nas 

comunidades quilombolas e indígenas. 

4) Divulgar projetos culturais  para os jovens através de propaganda oficial ,audiovisuais  

e/ou mídia em geral. Ampliar a divulgação para facilitar o acesso  as jovens aos programas já 

oferecidos. 

5)Criação de espaços digitais na comunidade da periferia/rural (principalmente quilombolas 

e indígenas ) –facilitando o acesso  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EIXO V-  Espaços de gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Crianças e 

Adolescentes. 

 

 1)Divulgar nos equipamentos  de referência a existência  e a função do CMDCAA com 

cartazes e comunicação  direta , assim como aumentar a divulgação nas redes sociais oficiais 

do espaço  e das conferências para que haja um maior acompanhamento  popular do uso 

dos recursos desta política. 

 

2)Inserir representantes de grêmios estudantis regularmente nas reuniões  do CMDCAA , 

tanto para discutir ações  como para apresentar e levar as propostas  e decisões da gestão e 

a comunidade escolar  além de capacitar  o fórum para participação  qualitativamente  do 

espaço. 

 

3)Usar espaços  de esporte,cultura e lazer,para atrair crianças e adolescentes que estão  fora 

da escola  para participação  nas políticas  públicas voltados para interesses dos mesmos.    

 


