
         
  
 

 

 
Rua Tomé de Souza, 1313 – Aviação – Praia Grande–SP – CEP 11702-840 

Tel (0XX13) 3496.5118 – Fax (0XX13) 3473.7595 

Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
CMDCA - Praia Grande 

RELATÓRIO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO DIREITO DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – PRAIA GRANDE 

 
 
 
1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO 
 
 
Nome do Órgão: Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande 
 
CNPJ: 46.177.531/0001-55 
 
Gestão do SUAS: Básica 
 
Classificação do Município pela População: Grande (de 100.001 a 900.000 
habitantes) 
 
Endereço: Av. Presidente Kennedy, Nº 9000 
 
Bairro: Mirim 
 
Município: Praia Grande        UF: São Paulo      CEP: 11700-000 
 
      DDD/Telefones: (013) 3496-2000 
 
 
 
2 – VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
      
     Data: 04/11/11 
 
     Local: Auditório Jornalista Roberto Marinho 
      
     Rua: José Borges Neto nº 50 - Vila Mirim 
 
     Horário: 8:00 às 13:00   
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III – INTRODUÇÃO 
 
Pré-Conferências 
 
21/10/11- 9h às 11h – Controle Social da Efetivação dos Direitos - Eixo IV 
Responsável: Valkíria Medeiros N. de Oliveira 

 
Aos vinte e um de outubro de dois mil e onze, nas dependências da Comunidade 

Projeto Celebrar, sito a Rua Ministro Marcos Freire, nº 6022, Vila Tupy, deu inicio a 

Pré- conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, da VII 
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo como 

temática o Controle Social da Efetivação dos Direitos - Eixo IV. A Sra. Renata 
Aparecida Pezzete, abriu os trabalhos e passou a palavra para a Sra. Sônia 

Aparecida Alves Gama dos Santos, que informou quanto ao período de inscrição 

para delegado a Conferencia Municipal, esclareceu sobre a apresentação das 

propostas e aprovação, e para finalizar a apresentação dos delegados; 

posteriormente passou apalavra para a Sra. Catarina Vitti – palestrante, que 

iniciou falando sobre o que é Conferencia, e esclareceu aos participantes sobre o 

tema desta conferencia, que é “Mobilizando, Implementando e Monitorando a 
Política e o Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes”. Foi 
apresentado um slide com fotos sobre a política da infância e juventude, estes 

como sujeitos de direitos, direitos e deveres, como protagonistas, educação para 

o futuro, informando também quanto aos serviços e estrutura que o município 

oferece além dos avanços. Apresentou o objetivo geral, que é o de Mobilizar o 

sistema de garantia de direitos e a população em geral para a implementação e 

monitoramento da Política Nacional e o Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes; falando também da importância da mobilização dos 

órgãos governamentais e da sociedade civil organizada; articular e pactuar com 

os gestores das três esferas do governo – Legislativo, Executivo e Judiciário. 

Finalizando com a apresentação de um poema de Fernando Pessoa e também 

registro do pensamento de Bernardo Toro e Nizia Werneck, quanto a Mobilização 

- “O horizonte ético é o que dá sentido a um processo de mobilização. Mobilizar é 
convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob uma 
interpretação e um sentido também compartilhados.” A Sra. Sônia Gama deu 

continuidade aos trabalhos convidando os conferencistas a apresentarem 

propostas, sendo aprovadas as 1. Encontro semestral, com adolescentes e 
sociedade Civil para monitoramento das propostas aprovadas em Conferencias 
Municipais; 2. Participação efetiva de crianças e adolescentes e sociedade civil 
em Fóruns, movimentos, comitês para o controle social das políticas públicas; 3. 
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Implantação e Implementação de Grêmio Estudantil. As propostas apresentadas 
que não são pertinentes a este eixo serão encaminhadas para outras pré-

conferencias, e as que não são de responsabilidade deste órgão serão 

encaminhadas para a Secretaria de Educação e Segurança, para 

conhecimento dos gestores. Apresentação dos delegados, sendo eles; Débora 

Ribeiro Damasceno da Silva, Raquel Manuel do Nascimento, Maria Auxiliadora 

Ribeiro Dias, Irene dos Santos Padilha, Marilene Ramos de Lima – Delegados 
eleitos adultos; Thais Cristina Oliveira Silva, Jonathan Martins Pereira, Thais Poreel, 

Geovana Gorrera Martins Vestri, Thayná Pires da silva, Davi Vieira Matos, Fernanda 

Alzira Pereira Hora, Mariana Ferreira Martins, Manoelle Lima de Almeida, Inaê 

Pereira da Silva, Gabriel Henrique Lisboa Santos – Delegados eleitos Adolescentes. 
Ficou acordado que o documento que trata da conferencia será encaminhado 

aos delegados para conhecimento e estudo e assim garantir a participação de 

forma mais efetiva de toda a sociedade civil. Nada mais havendo a ser tratada, 

a Pré-Conferência foi encerrada às 11h00. E, para constar, foi lavrada por mim, 

Renata Aparecida Pezzete, presidente. 
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24/10/11 - 9h às 11h - Gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes – Eixo V 
Responsável: Rosana de Andrade Marques 

 
Aos vinte e quatro de outubro de dois mil e onze, nas dependências do Círculo 

do Menor Patrulheiro - CAMP, deu inicio a Pré- conferência Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, da VII Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, tendo como temática Gestão da Política Nacional 

dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes – Eixo V. A Sra. Sônia Gama, 

abriu os trabalhos e informou quanto ao período de inscrição para delegado à 

Conferencia Municipal, esclareceu sobre a apresentação das propostas e 

aprovação, e para finalizar a apresentação dos delegados; posteriormente 

passou apalavra para a Sra. Daniela Branco – palestrante, que iniciou falando 

sobre os Marcos Históricos – Constituição Federal de 1988 e o ECA ,com enfoque 

na política de atendimento dos direitos de criança e adolescente. Avanços após 

os 21 anos do ECA – SINASE , PETI , Plano Nacional de Convivência e Comunitária , 

Plano Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual , Plano de 

Primeira Infância e Fortalecimento dos Conselhos Municipais ,após esta 

contextualização foi explanado o Eixo V - Gestão da Política Nacional dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes dando ênfase as diretrizes e seus 
respectivos objetivos, conforme segue: Diretriz 08 – Fomentando e aprimoramento 

de estratégias de gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes fundamentadas nos princípios da indivisibilidade dos direitos , 

descentralização, intersetorialidade, participação, continuidade e co-

responsabilidade dos três níveis de governo ; Diretriz 9 – Efetivação da prioridade 
absoluta no ciclo e na execução orçamentária das três esferas de governo para 

a Política Nacional e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes , garantindo que não haja cortes orçamentários; Diretriz 10 – 
Qualificação permanente de profissionais para atuarem na rede de promoção, 

proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes; Diretriz 11 – 
Aperfeiçoamento de mecanismo e instrumentos de monitoramento e avaliação 

da Política e do Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, 

facilitado pela articulação de sistemas de informação; Diretriz 12 – Produção de 
conhecimentos sobre a infância e a adolescência, aplicada ao processo de 

formulação de políticas públicas; Diretriz 13 – Cooperação internacional e 
relações multilaterais para implementação das normativas e acordos 

internacionais de promoção e proteção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. A Sra. Sônia Gama deu continuidade aos trabalhos sendo formados 

grupos de discussão para a apresentação de propostas, sendo aprovadas as 
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seguintes propostas: 1.Garantir capacitação continuada aos profissionais que 
atuam na rede de proteção social , o que preconiza RH-SUAS; 2- Destinar 
porcentagem do orçamento para Assistência Social, nas três esferas de governo; 
3- Garantir a sistematização das informações para todos os níveis de 
complexidade da rede socioassistencial; 4- Criar seminários semestrais para 
discussão e elaboração de pesquisa na área da criança e do adolescente; 5- 
Capacitação permanente para os membros do Conselho de Direitos e 
Conselheiros Tutelares; 6 – Sensibilizar e Conscientizar através de campanhas, a 
sociedade civil quanto as políticas públicas; 7 – Estimular e implementar o 
trabalho de rede; 8 – Organizar Congresso no município que reúna experiências 
exitosas dos profissionais da rede de serviço, na área da infância e juventude. As 
propostas apresentadas que não são pertinentes a este eixo serão encaminhadas 

para outras pré-conferencias. Apresentação dos delegados, sendo eles; Claudia 

Neide Rossi Thyrso, Fabiana Flávio dos Santos, Abinoan Salvino de Almeida, 

Heloiza Saraluz Alves Vilhagra - Delegados eleitos adultos. Ficou acordado que o 
documento que trata da conferencia será encaminhado aos delegados para 

conhecimento e estudo e assim garantir a participação de forma mais efetiva de 

toda a sociedade civil e representante do governo. Nada mais havendo a ser 

tratada, a Pré-Conferência foi encerrada às 11h00. E, para constar, foi lavrada 

por mim, Renata Aparecida Pezzete, presidente. 
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25/10/11- 9h às 11h – Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes – Eixo I 
- Responsável: Sônia Aparecida Alves Gama dos Santos 

 
Aos vinte e cinco de outubro de dois mil e onze, nas dependências do Círculo do 
Menor Patrulheiro - CAMP, deu inicio a Pré- conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, da VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, tendo como temática Promoção dos Direitos de Crianças e 
Adolescentes – Eixo I - A Sra. Sônia Gama, abriu os trabalhos e informou quanto 
ao período de inscrição para delegado à Conferencia Municipal, esclareceu 
sobre a apresentação das propostas e aprovação, e para finalizar a 
apresentação dos delegados; posteriormente houve a apresentação do primeiro 
ato da peça de teatro “ Quero ser Cidadão “ – Oficina de Atores. A Srª Catarina 
Vitti após a apresentação explanou sobre o que é mobilização, implementação e 
monitoramento. A Sra. Sônia Gama deu continuidade aos trabalhos sendo 
formados grupos de discussão para a apresentação de propostas, sendo 
aprovadas as seguintes propostas 1-Implementação do serviço de segurança no 
território das Unidades Escolares nos períodos diurno, vespertino e noturno. 2-O 
Conselho Tutelar seja mais presente nas escolas para garantir o direito de 
crianças e adolescentes. 3- Implantar nos municípios um hospital infanto-juvenil, 
garantindo assim a assistência a todas as crianças e aos adolescentes. 4-Garantir 
fiscalização das autoridades nos casos de suspeita de violência, abuso sexual e 
exploração sexual de crianças e adolescentes. 5- Fiscalização das famílias que 
não cumprem com seu papel de educadores e colocam seus filhos em situação 
de trabalho possibilitando assim o abandono escolar. 6- Criar projetos de 
conscientização da sociedade a fim de conviver e respeitar as pessoas com 
diversidade de gênero, orientação sexual, cultural, étnico racial, religiosa, 
geracional, territorial, nacionalidade de opção política. 7- Promover projetos que 
possibilitem a discussão quanto a temática da violência contra crianças e 
adolescentes. 8-Ampliar o número de vagas e o limite de idade nos ginásios 
esportivos do município. 9- Curso para formação de jovens monitores para 
conhecimento dos ambientes naturais, do processo de reaproveitamento de 
materiais com geração de renda, em busca de solução para problemas sócio 
ambientais da região. 10 - Formação contínua de ambientalistas mirins a fim de 
compreenderem a importância de um ambiente saudável para o próprio bem 
estar e comunidade onde vivem. 11 - Professores especialistas com atividades 
diferenciadas nas quadras de esportes das Escolas Municipais aos finais de 
semana. 12- Implantação de Biblioteca Móvel para que possam visitar os bairros 
uma vez por semana ou quinzena. 13- Campanha com os meios de 
comunicação da cidade com o objetivo de divulgar o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 14- Ampliar a acessibilidade de criança e adolescentes portadores 
de necessidades especiais a programas voltados à cultura, ao esporte e ao lazer, 
adaptando os espaços adequadamente a fim de dar a eles condições dignas de 
desenvolvimento e convivência social. 15 - Ampliação de Universidades Públicas, 
Escolas Técnicas, Cursos de Informática e Línguas Estrangeiras gratuitos, para 
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crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, possibilitando 
uma melhor integração na sociedade e no mercado de trabalho. Apresentação 
dos delegados, sendo eles; Márcia Regina dos Santos; Glória Cristina Canéia 
Bruno - Delegados eleitos adultos; Christyan Augusto; Millena S.R. Santos; Vanessa 
Maiaro G. Santos; Ana Lívia Dias Pegoraro; Paloma Ribeiro de Azevedo; Bárbara 
Lima de Souza; Mariana Leite Guimarães; Monique Gomes de Castro Mansão; 
Rafaela Bainho Buchonte; Alexsandro Augusto Ramos Gimenez; Sabrina Alves; 
Cibele da Silva Nascimento; Wendel Guilherme Luiz Lima; Ismael Joaquim França; 
Ana Beatriz Maturo; Vinicius Farias de Matos; Thiago da Silva Simão; Camilly Amara 
Bezerra dos Santos; Leonardo Gomes de Lima; Enok Felipe Oliveira Rocha da Silva; 
Laríssa Lima de Freitas; Cristian Henrique dos Santos Coutinho; Joyce Pires; 
Jaqueline Oliveira dos Santos; Thaiane Mendonça Cordeiro; Thais Cristina da 
Conceição Lima – Delegados eleitos Adolescentes. Ficou acordado que o 
documento que trata da conferencia será encaminhado aos delegados para 
conhecimento e estudo e assim garantir a participação de forma mais efetiva de 
toda a sociedade civil e representante do governo. Para finalizar aconteceu a 
apresentação do segundo ato da peça “Quero ser Cidadão”.  Nada mais 
havendo a ser tratada, a Pré-Conferência foi encerrada às 11h00. E, para constar, 
foi lavrada por mim, Renata Aparecida Pezzete, presidente. 
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26/10/11- 9h às 11h ––Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes – 
Eixo III 
- Responsável: Julio Henrique Costa 
 

Aos vinte e seis de outubro de dois mil e onze, nas dependências do Programa de 

Integração e Cidadania - PIC Melvi, deu inicio a Pré- conferência Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, da VII Conferência Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, tendo como temática o Protagonismo e 
Participação de Crianças e Adolescentes- Eixo III. A Sra. Sônia Gama, abriu os 

trabalhos e, informou quanto ao período de inscrição para delegado a 

Conferencia Municipal, esclareceu sobre a apresentação das propostas e 

aprovação, e para finalizar a apresentação dos delegados; posteriormente foi 

passado um  ao termino a pedagoga comunitária Dilma fez uma explanação do 

tema e passou apalavra para a Sra. Catarina Vitti, que iniciou falando sobre o 

que é Conferencia, e esclareceu aos participantes sobre o tema desta 

conferencia, que é “Mobilizando, Implementando e Monitorando a Política e o 
Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes”. Foi 

apresentado um slide com fotos sobre a política da infância e juventude, estes 

como sujeitos de direitos, direitos e deveres, como protagonistas, educação para 

o futuro, informando também quanto aos serviços e estrutura que o município 

oferece além dos avanços. Apresentou o objetivo geral, que é o de Mobilizar o 

sistema de garantia de direitos e a população em geral para a implementação e 

monitoramento da Política Nacional e o Plano Decenal dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes; falando também da importância da mobilização dos 

órgãos governamentais e da sociedade civil organizada; articular e pactuar com 

os gestores das três esferas do governo – Legislativo, Executivo e Judiciário. 

Finalizando com a apresentação de um poema de Fernando Pessoa e também 

registro do pensamento de Bernardo Toro e Nizia Werneck, quanto a Mobilização 

- “O horizonte ético é o que dá sentido a um processo de mobilização. Mobilizar é 
convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob uma 
interpretação e um sentido também compartilhados.” A Sra. Sônia Gama deu 

continuidade aos trabalhos convidando os conferencistas a apresentarem 

propostas, sendo aprovadas as 1- Fonoaudióloga e Psicóloga nas unidades 
escolares quinzenalmente. 2- Divulgar o esporte adaptado. 3- Criar Centros 
Especializados para dependentes químicos. 4- Ampliar a Escolinha de SURF. 5 - 
Ampliar o espaço de cultura e lazer. 6-Condução gratuita aos domingos para que 
as famílias possam ter momentos de lazer. 7- Ampliar projetos de prevenção 
contra as drogas para serem realizados nas ruas e escolas. 8- Implementar o 
número de vagas na área esportiva para crianças e adolescentes. 9- Utilizar 
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espaços públicos para hortas coletivas. 10- Arborizar as áreas a beira dos canais, 
transformando o espaço em áreas de lazer com bancos e mesas para jogos, para 
proporcionar leituras e locais de encontros para conversas. 11- Ampliação das 
quadras de futebol para todos os bairros. 12- Criação de clube público na cidade 
com piscina, área de lazer, sala de leitura e outros. 13- Ampliar o número de PICS 
e CAFES No município. 14 - Transporte escolar gratuito. As propostas apresentadas 
que não são pertinentes a este eixo serão encaminhadas para outras pré-

conferencias, e as que não são de responsabilidade deste órgão serão 

encaminhadas para a Secretaria de Educação e Segurança, para 

conhecimento dos gestores. Apresentação dos delegados, sendo eles; Caroline 

Borillo Azam– Delegados eleitos adultos; Pamela Cristina da Silva; David Martins 

Moreira; Paulo Cesar de Paulo; Yuri Lima Diniz; Lucas Derimo Domingos; Laura 

Pereira Cesário; Vitor Cardoso Paz da Silva; Carolina Santos Carvalho; Rose 

Mayara da Silva; Lucimara Garcez; Fernanda Azevedo Elias; Edwirges Lays Lucena 

Ferreira; Wesley de Lima Costa; Maiara Lais de Jesus Barbosa; Gelson Freitas da 

Silva; Camila da Cruz; Mateus da Silva Pereira; Sameque Vitoria Gomes – 

Delegados eleitos Adolescentes. Todos foram convidados a participarem da VII 

Conferência Municipal no dia 04\11\11 às 08h00 no Auditório da Secretaria de 

Educação - SEDUC. Nada mais havendo a ser tratada, a Pré-Conferência foi 

encerrada às 11h00. E, para constar, foi lavrada por mim, Renata Aparecida 

Pezzete, presidente. 
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 27/10/11 - 9h às 11h – Proteção e Defesa dos Direitos – Eixo II 
- Responsável: Nádia Regina Amaral Guimarães 
 
Aos vinte e sete de outubro de dois mil e onze, nas dependências da E.M. Isabel 
Figueroa Brefere, deu inicio a Pré- conferência Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, da VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, tendo como temática Proteção e Defesa dos Direitos – Eixo II. A Sra. 
Sônia Gama, abriu os trabalhos e informou quanto ao período de inscrição para 
delegado à Conferencia Municipal, esclareceu sobre a apresentação das 
propostas e aprovação, posteriormente  Sra. Catarina Vitti, que iniciou falando 
sobre o que é Conferencia, e esclareceu aos participantes sobre o tema desta 
conferencia, que é “Mobilizando, Implementando e Monitorando a Política e o 
Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes”. Foi 
apresentado um slide com fotos sobre a política da infância e juventude, estes 
como sujeitos de direitos, direitos e deveres, como protagonistas, educação para 
o futuro, informando também quanto aos serviços e estrutura que o município 
oferece além dos avanços. Apresentou o objetivo geral, que é o de Mobilizar o 
sistema de garantia de direitos e a população em geral para a implementação e 
monitoramento da Política Nacional e o Plano Decenal dos Direitos Humanos de 
Crianças e Adolescentes; falando também da importância da mobilização dos 
órgãos governamentais e da sociedade civil organizada; articular e pactuar com 
os gestores das três esferas do governo – Legislativo, Executivo e Judiciário. 
Finalizando com a apresentação de um poema de Fernando Pessoa e também 
registro do pensamento de Bernardo Toro e Nizia Werneck, quanto a Mobilização 
- “O horizonte ético é o que dá sentido a um processo de mobilização. Mobilizar é 
convocar vontades para atuar na busca de um propósito comum, sob uma 
interpretação e um sentido também compartilhados.” A Sra. Sônia Gama deu 

continuidade aos trabalhos formando grupos de discussão para a apresentação 
de propostas, sendo aprovadas as seguintes propostas 1- Ampliar cursos gratuitos 
de artes cênicas e o número de vagas. 2- Ampliar as Arenas Esportivas da orla da 
praia. 3- Incluir nos postos de saúde médico hebiatra. 4- Em todas as escolas 
deverá ter um profissional da área da saúde, para prestar os primeiros socorros. 5- 
Criar cursos profissionalizantes para preparar o adolescente para o mercado de 
trabalho em horário oposto do horário escolar. 6- Para garantir a proteção ao 
trabalho, deve haver uma fiscalização severa nos comércios e também 
conscientização dos adolescentes sobre seus direitos e deveres, com essa inibirá 
os excessos de horas trabalhadas, trabalhos insalubres ou horários impróprios 
para os adolescentes. 7-Programas de incentivo ou capacitação para o primeiro 
emprego (aprendiz) para as séries iniciais do ensino fundamental. 8- Maior rigor 
no cumprimento das leis em defesa da criança e do adolescente. 9-Criar uma 
delegacia especializada para atender crianças e adolescentes vítimas de 
violência e profissionais capacitados para o atendimento. 10-Ampliar a rede de 
proteção e atendimento as crianças e adolescentes em situação de risco e 
vulnerabilidade social. 11- Sensibilizar a população quanto a importância de 
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denunciar os casos de violência contra crianças e adolescentes. 12-Aumentar o 
número de Conselheiros Tutelares. 13- Ampliar os serviços para atender a família 
das crianças e adolescentes vítimas de violência. 14- Ampliação do quadro de 
médicos, dentistas, enfermeiros e agentes comunitários. 15 - Agilidade na 
marcação de consultas. 16-Humanizar o atendimento nos postos de saúde. 17-
Intensificar a fiscalização com a venda de bebidas alcoólicas para menores de 
idade. 18-Implantar projeto de abordagem social para atender crianças e 
adolescentes nas ruas. 19-Permanência de um guarda civil nas unidades de 
ensino no período noturno. 20-Realizar campanhas contra o fumo. 21-Construção 
de escolas especializadas para pessoas com deficiência, no contra turno, com 
equipamentos e pessoas qualificadas. 22-Implantar nos ginásios esportivos 
equipamentos para pessoas portadoras de deficiência. 23- Condução gratuita 
para os atletas que praticam esportes nos ginásios. Apresentação dos delegados, 
sendo eles; Liodete Alves Moreira; Catarina Aparecida Vitti Simões; Maria da 
Glória Santana - Delegados eleitos adultos; Ana Carolina da Silva Ramos; Isabella 
das Neves Pereira; Izeneide Rodrigues Batista; Alaff Livia da Silva Rosário; Pamella 
Hutter Blecha; Evelyn Herminio Silva; André Gonçalves Junior; Lucas Davi Santana 
de Oliveira; Karla Mayara Souza da Silva; Afonso Ayrton Pereira de Andrade; 
Lohana Silva Braz; Daiana Farias dos Santos; Kerolaine Rerciliono de Jesus 
Buragosque – Delegados eleitos Adolescentes. A Srª Sônia Gama finaliza 
convidando a todos a participarem da VII Conferência Municipal a ser realizada 
no dia 04\11\11 às 08h00 no Auditório da SEDUC. Nada mais havendo a ser 
tratada, a Pré-Conferência foi encerrada às 11h00. E, para constar, foi lavrada 
por mim, Renata Aparecida Pezzete, presidente. 
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IV- Desenvolvimento da VII Conferência Municipal 
 
Aos quatro de novembro de dois mil e onze, nas dependências do Auditório 
Jornalista Roberto Marinho, sito a Rua José Borges Neto, nº 50 Vila Mirim, realizou-
se a VII Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Praia 
Grande, com a composição da mesa de autoridades, com a presença da Sra. 
Renata Aparecida Pezzete – Presidente do CMDCA; Roberto Andrade e Silva - 
Secretaria de Educação; Sônia Aparecida Alves Gama dos Santos – Secretaria de 
Promoção Social; Michele Quintas - Conselho Tutelar; PM Claudinei – PROERD; 
dando inicio a execução do Hino Nacional e o de Praia Grande pelas crianças e 
adolescentes do Programa SOS Bombeiros no Resgate da Cidadania. Dando 
prosseguimento às autoridades presentes falaram sobre a importância deste 
processo democrático que possibilita a discussão com diversos atores da 
sociedade para a implantação e implementação da política da infância e 
juventude. No segundo momento foi feita a composição da mesa de trabalhos 
que contou com a participação dos representantes da Comissão Organizadora 
da VII Conferencia Municipal, sendo eles – a Sra. Nadia, Sônia, Julio, Izineide, 
Renata Aparecida Pezzete, Lucas, Valkiria e a Sra. Catarina Vitti. A Sra. Renata 
abriu os trabalhos passando então a leitura do Regimento da Conferencia pela 
adolescente Izeneide Rodrigues Batista, sendo aprovado por unanimidade. Ficou 
estabelecido para a plenária que a inscrição para delegados a Conferencia 
Regional dos Direitos da Criança e do Adolescente deu o seu inicio as 8h00 
encerrando às 10h30min. Posteriormente a palestrante Sra. Catarina Vitti, 
explanou sobre a temática “Mobilizando, Implementando e Monitorando a 
Política e o Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes”, 
seguindo da explanação quanto aos resultados das Pré-conferencias. Leitura das 
propostas para aprovação respeitando os eixos: Eixo I - Promoção dos Direitos de 
Crianças e Adolescentes; Eixo II - Proteção e Defesa dos Direitos; Eixo III- 
Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes; Eixo IV - Controle 
Social da Efetivação dos Direitos; Eixo V - Gestão da Política Nacional dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes. Na sequência passamos para a 
apresentação dos candidatos a delegados para a Conferencia Regional, num 
total de dez adultos e vinte e cinco adolescentes, sendo eleitos cinco 
adolescentes, cinco adultos e suplentes, com a orientação para os mesmos no 
compromisso quanto a participação na Conferencia Regional, dando 
encerramento aos trabalhos. 
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V – Análise do Processo 
 
Aspectos positivos:  
 
1. Participação efetiva de crianças e adolescentes na discussão referente aos 

temas e na indicação de propostas, promovendo assim o protagonismo; 

2. Entrosamento entre as secretarias públicas para efetivação das pré-

conferencias e conferência municipal; 

3. Utilização de espaços da sociedade civil, possibilitando assim a 

descentralização do processo; 

4. Com a realização das pré-conferências foi possível observar que as 

necessidades da população, independente do bairro em que residem são afins 

(segurança, saúde, trabalho (Aprendiz), início a profissionalização). 

 
Aspectos Negativos:  
 
1. Ausência nas discussões das pré-conferencias de representantes do 

Conselho Tutelar, como também, alguns do Conselho Municipal dos Direitos da 

criança e do adolescente - CMDCA; 

2. O encaminhamento da documentação norteadora para a realização das 

Conferências Municipais, de responsabilidade do Conselho Estadual dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - CONDECA chegou em atraso no município; 

3. Ausência de representantes do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - CONDECA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA, na VII Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Praia Grande. 

 

 
Sugestões:  
 
1. Verificar a possibilidade que a Conferência Municipal aconteça a cada 

três anos, como hoje é a do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CONANDA.  
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VI – Quadro da síntese das deliberações da Conferência 
 
EIXO I - Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes 
 
1. Criar Centros Especializados para dependentes químicos em atenção à 
criança e ao adolescente. 
2. Ampliar a acessibilidade de crianças e adolescentes portadores de 
necessidades especiais a programas voltados à cultura, ao esporte e ao lazer, 
adaptando os espaços adequadamente a fim de dar a eles condições dignas de 
desenvolvimento e convivência social. 
3. Ampliação de Universidades Públicas, Escolas Técnicas, Cursos de 
Informática e Línguas Estrangeiras gratuitos, para crianças e adolescentes em 
situação de vulnerabilidade social, possibilitando uma melhor integração na 
sociedade e no mercado de trabalho. 
 
EIXO II - Proteção e Defesa dos Direitos 
 
1. Criar/Implantar delegacia especializada para atender crianças e 
adolescentes vítimas de violência e profissionais capacitados para o 
atendimento. 
2. Ampliar a rede de proteção e atendimento as crianças e adolescentes em 
situação de risco e vulnerabilidade social. 
3. Intensificar a fiscalização com a venda de bebidas alcoólicas para 
menores de idade e realizar campanhas contra o fumo. 
 
EIXO III - Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes 
 
1. Ampliar projetos de prevenção contra as drogas para serem realizados nas 
ruas e escolas. 
2. Curso para formação de jovens monitores para conhecimento dos 
ambientes naturais, do processo de reaproveitamento de materiais com geração 
de renda, em busca de solução para problemas sócio ambientais da região. 
3. Maior participação da imprensa, dando voz as crianças e adolescentes na 
construção de cidadania, principalmente no processo das políticas públicas. 
 
EIXO IV - Controle Social da Efetivação dos Direitos 
 
1. Encontro semestral, com adolescentes e sociedade civil para 
monitoramento das propostas aprovadas na Conferência Municipal. 
2. Participação efetiva das crianças, adolescentes e sociedade civil em fóruns 
movimentos, comitês para o controle social das políticas públicas. 
3. Implantação e implementação de Grêmio Estudantil. 
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EIXO V - Gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes 
 
1. Garantir capacitação continuada aos profissionais que atuam na rede de 
proteção social, a que preconiza RH – SUAS. 
2. Capacitação continua dos Conselheiros de Direitos e dos Conselheiros 
Tutelares. 
3. Garantir a sistematização das informações para todos os níveis de 
complexidade da rede socioassistencial e estimular e implementar o trabalho em 
rede. 
 
VII – Relação dos Delegados Eleitos 
 

 
Delegados Eleitos – Adolescentes 

 
Nº Nome Data de 

Nasc. 
R.G e-mail Telefone 

01 Sameque Vitória 
Gomes Goes 

07/10/98 36.690880-7 Sameque.vitoria@hotm
ail.com 

88019816 
35941402 

02 Enok Felipe Oliveira R. 
da Silva 

23/04/96 44.586.568-4 enok_parque@hotmail.
com 

88020546 
88365415 

03 Lucas Dering 
Domingos 

03/03/96 37.64364-8 Lucas-

fodastikos@hotmail.co
m 

91500435 

04  Jonathan Martins 
Pereira 

09/06/96  Jhoni.martins@hotmail.
com 

34943706 

05 Alaff Lira da Silva 
Rosario 

27/09/93 33.252.624-0  81206689 

 

 
Delegados Eleitos – Adultos 

 
Nº Nome Data de 

Nasc. 
R.G e-mail Telefone 

01 Júlio Henrique Costa     

02 Michele Quintas     

03 Maria Auxiliadora 
Rebelo Dias 

30/06/57 99.173.89 - X pqdora@hotmail.com 91159378 

04  Abinoan Salvino 06/01/79 32.103.158-1 Abi_salvino@hotmail.co
m 

88233980 

05 Irene dos Santos 
Padilha 

25/09/66 16.310.279-x Irene-adv@bol.com.br 34944329 
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