Relatório da I Conferência Municipal do CMDCA de Capela do Alto

A Prefeitura Municipal de Capela do Alto, através do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação e Secretaria de Promoção Social realizou no dia 28 de abril
de 2015, no auditório da APAE de Capela do Alto o primeiro dia da Conferência
Municipal Lúdica dos Direitos da Criança e do Adolescente com o tema: “Políticas e
Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente”.

Prefeito em exercício, Donisete Menck.

Foto Presidente do CMDCA, Aluísio Roque de Oliveira.
Participaram do evento, o prefeito em exercício, senhor Donisete Menck o
Coordenador Geral de Educação, senhor Vanilton Machado de Oliveira, o
presidente do CMDCA, senhor Aluísio Roque de Oliveira, alunos da rede municipal
e conselheiros tutelares.
Realizando a abertura oficial do evento, o presidente do CMDCA, senhor
Aluísio agradeceu a presença de todos e esclareceu a importância da realização da
Conferência, em seguida fez a leitura do Regimento Interno da I Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que em seguida foi votado
pelos presentes, sendo aprovado por unanimidade.
Os trabalhos da Conferência foram divididos em 05 (cinco) Eixos:
 Eixo I - Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente;
 Eixo II – Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente;
 Eixo III – Protagonismo e Participação da Criança e do Adolescente;
 Eixo IV – Controle Social da Efetivação dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
 Eixo V – Gestão da Política Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente.

Supervisores de Ensino, Pedro Rezende e Silmara Ramos (Eixo l)

Presidente do Conselho Tutelar, senhor Carlos Roque Fernandes (Eixo II)

Neste primeiro dia foram trabalhados os eixos I e II, iniciando com palestras
explicativas que foram realizadas pelos Supervisores de Ensino: Pedro Rezende e
Silmara Ramos (Eixo I) e pelo Presidente do Conselho Tutelar, senhor Carlos
Roque Fernandes (Eixo II). Após as palestras o grupo presente foi dividido nos
Eixos de Discussão e sob a supervisão dos Supervisores de Ensino, Conselheiros,
Assistente Social e Psicóloga analisaram e realizaram propostas para votação em
Plenária.

Foto: Grupo de debate (EIXO I)

Foto: Grupo de debate (EIXO I)

Foto: Grupo de debate (EIXO Il)

Foto: Grupo de debate (EIXO lI)

Em seguida, os alunos do Projeto Guri realizaram a apresentação do coral,
grupo de sopro e percussão.

Coral do Projeto Guri

Grupo de sopro e percussão do Projeto Guri.

Terminada a apresentação do Projeto Guri foram apresentadas em plenária
as propostas dos Eixos I e II e colocadas em votação:
As propostas do Eixo I foram:
1- Promover a interação dos educadores e educandos sobre o tema:
“Promoção dos Direitos da Criança e Adolescente”;
2- Implantar nas escolas ciclo de palestras sobre os Direitos da Criança e
Adolescente, assim socializando entre a comunidade escolar;
3- Promover pelo poder público, projetos culturais que envolvam “Promoção
dos Direitos da Criança e Adolescente”.
As propostas do Eixo II foram:
1- Oportunizar a opção de lazer para a família;
2- Melhorar a sinalização de trânsito;
3- Criar laboratório de ciências nas escolas;
4- Melhorar a segurança por meio do aumento no quadro da polícia militar;
5- Diferenciar as aulas para motivar os alunos a não evadir das escolas;
6- Mobilizar os pais e responsáveis para a participação em questões pontuais
como violência e desrespeito aos professores e colegas;
7- Criar um protocolo de atendimento à criança e aos adolescentes vítimas de
violência;
8- Fortalecer os vínculos entre o CMDCA, Conselho Tutelar e Assistência
Social.

Votação das propostas apresentadas.
Todas as propostas apresentadas foram aprovadas em Plenária.

Delegados eleitos na plenária (Delegados e Suplentes).

Ao final deste primeiro dia de Conferência foram escolhidos os delegados
representantes dos adolescentes que participarão da Conferência Regional, desta
forma assim especificada: dois adolescentes titulares: Maria Clara Wincler
Machado e Maria Caroline Menck e dois adolescentes suplentes: João Vinícius R.
Dias de Lara e Natália Domingues Fernandes da Silva.

Fotos dos participantes da Conferência Lúdica
Relatório da I Conferência Municipal Convencional do CMDCA de Capela do
Alto
A Prefeitura Municipal de Capela do Alto, através do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação e Secretaria de Promoção Social realizou no dia 29 de abril
de 2015, no auditório da APAE de Capela do Alto o segundo dia da Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com o tema: “Políticas e Plano
Decenal dos Direitos da criança e do Adolescente”.

Foto Presidente do CMDCA fazendo a apresentação
Participaram do evento, o assessor do prefeito Rodrigo Bueno, o
Coordenador Geral de Educação, senhor Vanilton Machado de Oliveira, o
presidente do CMDCA, senhor Aluísio Roque de Oliveira e conselheiros tutelares.
Realizando a abertura oficial do evento, o presidente do CMDCA, senhor
Aluísio agradeceu a presença de todos e esclareceu a importância da realização da
Conferência, em seguida fez a leitura do Regimento Interno da I Conferência
Municipal Convencional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que em seguida
foi votado pelos presentes, sendo aprovado por unanimidade.
Em seguida foram trabalhados os eixos III, IV e V, iniciando com palestras
explicativas:

Psicóloga Camila Vasconcelos: Eixo III – Protagonismo e Participação da
Criança e do Adolescente.

Assistente Social Adriana Bueno: Eixo IV – Controle Social da Efetivação
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Presidente do CMDCA: Eixo V – Gestão da Política Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente.

Concluindo o último eixo, o presidente do CMDCA organizou uma
dinâmica com os participantes com o objetivo de refletir a importância da
interação de todos para fazer a gestão das políticas públicas das crianças e
adolescentes.
Finalizadas as palestras o grupo foi dividido conforme a inscrição. Através de
debates nas salas, cada grupo realizou as propostas de acordo com o eixo
representado:

Grupo de debate – Eixo lll

Grupo de debate – Eixo lV

Grupo de debate – Eixo V

Votação das propostas apresentadas.

Segue abaixo as propostas aprovadas em Plenária:
Propostas do Eixo III:
1- Fortalecer os vínculos entre o CMDCA e as crianças e adolescentes através
de reuniões;
2- Criar comissões entre os Conselhos, escola e família para discutir assuntos
pertinentes;
3- Conscientizar a família quanto a importância da participação de todos na
vida política e social do município;
4- Elaborar Plano de Ação na escola envolvendo os alunos, a família, a
comunidade e os Conselhos;
5- Conscientizar através de palestra com o legislativo sobre direitos, deveres e
políticas;
6- Criar representantes de bairro mirim para colaborar com as ações para o
município.
Propostas do Eixo IV:
1- Capacitar os Conselheiros Tutelares e Conselheiros do CMDCA;
2- Assegurar a participação do adolescente (16 a 18 anos) na composição do
CMDCA;

3- Realizar Conferência Anual para tratar de assuntos pertinentes às Crianças
e aos Adolescentes;
4- Divulgar a função do Conselho Tutelar e CMDCA, nas escolas e na
sociedade;
5- Eleger representantes de cada escola para se reunir com o Conselho Tutelar
e CMDCA e assim discutir as políticas públicas que envolvem as crianças e
adolescentes no município;
Propostas do Eixo V:
1- Iniciar ciclo de palestras sobre a gestão dos direitos das crianças e
adolescentes, apresentando aos pais os membros do CMDCA e os conselheiros
tutelares, com intuito de promover a gestão dos direitos da criança e adolescente
em todas as escolas;
2- Realizar ciclo de palestras envolvendo os deveres das crianças;
3- Assegurar a existência de comissão de pais, crianças e adolescentes para
acompanhamento das propostas do Plano Municipal de Promoção, Proteção e
Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária;
4- Estimular que toda a população instigue no jovem a busca de objetivos,
respeito aos seus deveres e a luta pelos seus direitos;
5- Garantir que o Conselho Tutelar faça campanhas do respeito aos direitos e
deveres da criança e do adolescente, estimulando a responsabilidade dos pais;
6- Solicitar que peças teatrais que abordem o tema “Direitos e Deveres das
crianças e adolescentes” façam parte do Circuito Cultural Paulista.
Ao término da Conferência foram escolhidos os delegados representantes
dos adultos presentes que participarão da Conferência Regional, desta forma
assim especificada: quatro adultos titulares: Janete Cristina R. Salas Gomes,
Aluísio Roque de Oliveira, Carlos Roque Fernandes e Camila Vasconcelus e quatro
adultos suplentes: Raquel Floriano da Rosa, Priscila Adaine da Mota Gonçalves,
Marcos Cleto e Pedro Roberto Rezende de Almeida.

Foto dos participantes da conferência convencional.

