Ata da Reunião Ordinária Descentralizada do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada em vinte e dois de março de dois mil e dezenove, às 08h15, na Academia da
Saúde no Bairro Santa Gertrudes, que contou com a participação de conselheiros e ouvintes que
assinaram o livro de presença das reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, às folhas 61 frente e verso. A senhora presidente declara aberta a plenária fazendo a
leitura da pauta 1. Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia 08/03/2018; 3. Breve
apresentação do CMDCA e dos presentes; 4. Conhencendo o território: Reflexão sobre as
conquistas e desafios; 5. Dinâmica; 6. Deliberação: Pedido de substituição de Conselheiro
(titular) da Comissão de Seleção - Chamemnto Público nº 01/2019; 7. Informes Gerais.
Agradecendo pela presença de todos, inicia a reunião pelo item 3. Breve apresentação do CMDCA
e dos presentes. Seguindo item 4. Conhencendo o território: Reflexão sobre as conquistas e
desafios: Foi dado a palavra aos adolescentes do território para que falassem sobre as ações
realizadas na região e aquelas ainda não possuem. As conquistas e desafios foram separados entre
os segmentos da Assistencia Social, Cultura, Educação, Esporte e Lazer, Saúde, Segurança
Pública, Serviços Públicos, Transporte. Entre os itens discutidos que os adolescentes destacaram
foi a questão da violência na abordagem dos Policiais, a homofobia, a falta de comprometimento dos
professores, fila de espera, trasporte escolar e falta de policiamento nas escolas, a falta de mais
ações na área do esporte/lazer e cultura, demora nos atendimentos e para realização de exames
médicos, segurança e estrutura nas praças, entre outros. A seguir, os representantes dos
equipamentos do território apresentam do ponto de vista das Instituições que foram informando as
possiveis ações para minimizar os desafios e parabenizam o Conselho pela organização dessas
reuniões nos bairros, aproximando os serviços. A ouvinte Natália de Oliveira Pereira coloca que há o
Conselho Municipal da Juventude também onde os adolescentes podem participar e levar essas
demandas. Informa que a próxima reunião será dia 16/04/2019, às 17h30, no 8º Andar do Paço. A
conselheira Luciana Januária Barbosa diz estar muito feliz com realização dessa reunião, com o
protagonismo infanto-juvenil, a construção de ações em conjunto, com a possibilidade da criação de
um Fórum do território, se colocando a disposição para ajudar nessa construção. O vereador Dika
Xique-Xique diz que está tomando ciência de todos os itens apresentados para providências, que
está muito feliz por receber o Conselho aqui no território, e que está a disposição para outras ações
como essas. Coloca também que sente o terrritório muitas vezes esquecido pelo Poder Público,
devido sua localização. O item é encerrado, os conselheiros concordam em relacionar os itens
levantados para análise e conhecimento dos responsáveis. A sugestão também é para que seja
encaminhado ao Sr Prefeito para providências. Passa-se ao item 5. Dinâmica: A dinâmica se deu
pela escrita de um desejo que a pessoa gostaria de encaminhar a quem pegasse. Seguindo
6.Deliberação: Pedido de substituição de Conselheiro (titular) da Comissão de Seleção Chamemnto Público nº 01/2019: A senhora presente informa que o conselheiro Rodrigo Pierobon
Rodrigues solicitou sua substituição da Comissão de Seleção do Chamamento Público nº 01/2019
por impossibilidade de comparecimento no dia da abertura dos envelopes e pelo objeto do Edital
estar ligando intimimamente a sua profissão caso fosse convidado a prestar o serviço. A conselheira
Silvia Helena Natal coloca que o Chamamento já se inicio, já houve a abertura do envelope da
proposta, por isso, entende que mesmo que o conselheiro não seja mais da Comissão da Seleção
ele não poderia prestar o serviço. O conselheiro Luis Augusto Zambon diz que não vê necessidade
de substituição pois o suplente existe para esses casos de impossibilidade de comparecimento e
concorda que mesmo que saia da Comissão ele não poderia ser prestador de serviço no projeto. A
plenária delibera entre encaminhar o questionamento à Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e
Cidadania ou por negar a solicitação. Com 11 votos a primeira alterativa é aprovada, com a
abstenção das conselheiras Alda Maria Carrara e Luciana Januária Barbosa. Próximo item
7.Informes Gerais: A senhora presidente informa que a Unidade de Gestão de Esportes e Lazer
solicitou substituição da conselheira suplente Márcia Pavan Guilherme pela servidora Rachel Ciaco
Nunes, presente na reunião. A senhora presidente, declara encerrada a reunião, parabenizando a
Comissão de Mobilização pela organização da Renião Descentralizada, convidando a todos para a
próxima reunião, que será realizada em doze de abril de dois mil e dezenove, às 8h15. Eu, Nínive
de Paula Bueno, secretária “ad hoc” _____________ lavrei a presente ata, que, depois de aprovada
pela Assembléia, segue para assinatura da presidente.
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