
RELATÓRIO FINÂL DA IX CONFERÊNCIA MI]NICIPAL DO CONSELHO

MUIVCIPAL DOS DIREITOS DA CRIAIÍÇA E DO ADOLESCENTE

I.IDENTIFICAÇÃO

MT]NICÍPIO SEDE: RIO BRILTIANTE _ MS

REGIÀO: CENTRO OESTE

MT]NICIPIOS PARTICIPANTES: OO

TEMA: "Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências"

DATA DE REALIZAÇÃO: 2311112018

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Câmara Municipal de Rio Brilhante-MS

II - PARTICIPANTES

N" DE PARTICIPANTES DA CONFERÉNCIA MUNICIPAL.

129 pessoas assinaram a lista de presença.

Nome REPRESENTAÇÃO
(governamental ou
não govemamental)

FONE

Roger
Trindade
Correa

Não gov 67-9982s-
4617

Rogertrinc@gmail.com

67-99627-
4936

Biomedturl 23@outlook.com

Kelone
Ramos
Martins
Vidal

Gov. 67-
99828616

kekevidal@hotmail. com

Tatiany
Duran
Garcia

67-99950-
0910

durantatiany@gmail.com

Lucimara
cargnin
Manfio dos
Santos

Gov 67-981 51-
3 195

lumanfio@hotmail.com

Alenice
Pereira
Ribeiro

Gov 6'7-99944-
9986

AleprO5hotmail.com

Letícia Não gov. 67-99697- Leticiasilva.rb@hotmail.com

III -CONSELHEIROS DE DIREITOS

E-MAIL

Roseane
Rodrigues
Garcia

Gov.

Gov.



Silva
Novaes

5466

Angelita
dos S

Barbosa

Não gov. 67-99962-
5846

Angel. nutri@hotm ai Lcom

IV. COMISSÕES

ORGANIZAÇÃO DA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL:

Conselheiros do CMDCA: Letícia Silva Novaes; Roseane Rodrigues Garcia; Kelone

Ramos Martins Vidal; Tatiany Duran GaÍcia

Equipe Técnica da Secretaria de Assistência Social: Ana Rosa Chucarro Ferreira;

Denise Maffissoni Alessio; Flavia Meira de Lima Domingues; Lucilene Damacena

Pereira.

Representantes dos Adolescentes: Femando Lucas Almeida Bononi; Carla Patrícia M.

Rios; Adrian Romualdo de Lima; Guilherme de Oliveira Alves.

V. COMISSAO

DE COLABORADORES:

O C.M.D.C.A. EM CONJUNTO

ASSISTENCIA SOCIAL,

COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE

EIXOS: Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão

Social;

Eixo II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes;

Eixo III: Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes;

Eixo IV: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e

Adolescentes;

Eixo V: Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Criança e

Adolescentes.

VI. RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE RELATÓRIO:



Nome Complero: ISENIR DE MATOS FERREIRA MAZURKEVITZ

Organização: Secretaria Municipal de Assistencia Social e CMDCA.

E-mail : assistênciasocial@riobrilhante.ms. gov.br

Telefones (com DDD): 67 3452- 7391

VII. DESENVOLVIMENTO DA CONFERÊNCIA:

l.Descrição

REGIMENTO INTERNO DA IX CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE _ DO MLNICIPIO DE RIO BRILHANTE.

CAPÍTT]LO I

Do Objetivo:

Art. 1'- A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio
Brilhante MS, convocada pela Resolução n" 10/2018 do CMDCA e referendada pelo
Decreto no 26.710 de2911012018, do Sr.Prefeito Donato Lopes da Silva do município de
Rio Brilhante, realizar-se-á no dia 23 de novembro de 2018 das 07h00min as 11hOOmin

e das 13h00min às 17h00min, na Câmara Municipal de Vereadores, sito à Rua Athayde
Nogueira 1207- Centro. e terá por finalidade Mobilizar os Integrantes do Sistema de

Garantia de Direitos - SGD, Crianças, Adolescentes e a Sociedade Civil em Geral para
a Construção de PÍopostas voltadas a afirmação do principio da Proteção Integral de

Crianças e Adolescentes nas Políticas Públicas, fortalecendo as Estratégias/ações de

Enfrentamento as Violências e considerando as Diversidades, e dehnir Proposições que

revertam a realidade vigente e contribuam para a melhoria da qualidade de vida infanto-
juvenil, tendo como referências a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do

Adolescente, Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - Lei
Federal n'. 8.069/1990, as Deliberagões e Resoluções do CONANDA e dos Conselhos;
Estadual - CEDCAMS e Municipal - CMDCA, em especial no que se refere ao tema
geral: "Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências".

Os objetivos estratégicos

I - Apontar os desahos a serem enfrentados e definir ações para garantir o pleno acesso

das crianças e adolescentes às políticas sociais, considerando as diversidades;
II - Formular propostas para o enfientamento das diversas formas de violência contra
crianças e adolescentes;
III - Propor ações para a Democratização, gestão, fortalecimento e participação de
crianças e adolescentes nos espaços de deliberação e controle social das políticas
públicas;
IV - Propor ações para a Garantia e a qualifrcação da participação e protagonismo de
crianças e adolescentes nos diversos espaços: família" comunidade, sociedade civil,



escolas, políticas públicas, Sistema de Justiça, Conselhos de Direitos da Criança e do

Adolescente, com absoluta prioridade, a efetivação de seus direitos, dentre outros;

V - Elaborar ações para garantir a promoção da igualdade e valorização da diversidade

na proteção integral de crianças e adolescentes;
VI - Elaborar propostas para a ampliação do orçamento e aperfeiçoamento da Gestão

dos Fundos para a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas

com proteção à infância e àjuventude.

CAPITULO II

O Temário

AÍt. 2' - A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do

municipio de Rio Brilhante terá como tema geral "Proteção Integral, Diversidade e

Enfrentamento das Violências", nos eixos temáticos priorizados pelo CONANDA:
Art. 3' - O tema abordará, para fins de estudo, debates e proposigões, os seguintes eixos

temáticos:
- Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão

Social;
- Eixo II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e

Adolescentes;
- Eixo III: Orçamento e Financiamento das Politicas para Crianças e

Adolescentes;
- Eixo IV: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e

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

Crianças e Adolescentes.

CAPITULO III

Da Organização:

Conselheiros do CMDCA: Letícia Silva Novaes; Roseane Rodrigues Garcia; Kelone

Ramos Martins Vidal; Tatiany Duran Garcia

Equipe Técnica da Secretaria de Âssistência Social: Ana Rosa Chucarro Ferreira;

Denise Maffissoni Alessio; Flavia Meira de Lima Domingues; Lucilene Damacena

Pereira.

Representantes dos Adolescentes: Femando Lucas Almeida Bononi; Carla Patrícia M.

fuos; Adrian Romualdo de Lima; Guilherme de Oliveira Alves.

II
CAPITULO III



Dos Participantes

Art. 4o - A IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do

município de Rio Brilhante terá os seguintes participantes:
a) Crianças e adolescentes, considerando-se a diversidade: etária, étnico-racial, religiosa
territorial (urbano e rural), gênero, orientação sexual, com deficiência, indígenas, povos
da floresta e das águas, quilombolas, ciganos, em situação de rua, em cumprimento de

medida socioeducativa, em acolhimento institucional (medidas de proteção),
b) Conselheiros (as) dos direitos da Criança e do Adolescente e Conselheiro (as)

Tutelares;
c) Representantes de Conselhos Setoriais, Representantes de órgãos públicos,
Representantes de instituições privadas a partir de sua atuação, com políticas de

atendimento e na promoção, proteção, defesa e controle social de direitos de crianças e
adolescentes;
d) Representantes de Universidades, desde que vinculados aos núcleos de extensão,

estudos e pesquisas sobre os direitos de crianças e adolescentes;
e) Representantes locais dos Poderes Legislativo, incluindo os Vereadores da Câmara

Jovem, Executivo e Representantes do Sistema de Justiça (Juízes, Defensoria Pública e
Ministério Público);
f) Representantes da Segurança Pública (Delegacia Especializada de Atendimento a

Crianças e Adolescentes, de Proteção ou Apuração de Ato Inftacional; Polícia Militar e

Policia Civil);
g) Profissionais das políticas setoriais básicas (educação, saúde, assistência social,
esporte, lazer, cultura, trabalho e emprego);
h1 Sociedade Civil organizada:
i) Sociedade em geral;
j) Atores sociais que atuam na rede de atendimento, promoção, garantia e defesa de

direitos;
k) Jovens e organizações juvenis, onde houver;
l) Conselhos de Direitos da Municipalidade.
m) Convidados do CMDCA.

CAPITULO VI

Das Disposições Gerais:

Art. l7o - As sessões plenárias serão abeÍas a todos os participantes da IX Conferência

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. l8o - As sessões pleniírias serão realizadas por ocasião da abertura, da realizaçáo

das palestras, da apresentação dos Relatórios dos Grupos e da deliberação quanto ao

Relatório Final e escolha dos delegados para a estadual.
Art. 19' A sessão pleniíria de abertura teÍá como objetivo:

Aprovação, apreciação e deliberação do regimento intemo da IX - Conferência
Municipal Dos Direitos de Crianças e Adolescentes de Rio Brilhante MS.
Homologação pela plenária da Comissão de Sistematização e Relatoria Geral.

AÍt. 20'- A sessão plenária final terá caráter deliberativo, com a finalidade de:
r Debater e aprovar o Relatório Íinal apresentado pela Relatoria Geral;
. Escolha dos delegados em número de 03 (três), com seus respectivos

suplentes representando os seguintes segmentos:



. 01 (um) Adolescente com idade acima de 14 anos;

r 01 (um) Conselheiro da Sociedade Civil;
o 01 (um) Conselheiro Govemamental;

Parágrafo Único: O adolescente delegado eleiÍo na Conferência Municipal não poderá

ter l8 anos completos quando de sua paÍicipação nas Conferências Estadual e Nacional

e sua representação não poderá ser substituída por delegados adultos e vice-versa.
(levando-se em conta que as Conferências Estaduais e do Distrito Federal devem

ocorrer entre Janeiro e Julho de 2019 e a Conferência Nacional em outubro de 2019)

fut. 21" - As mesas que coordenarão os trabalhos das sessões plenárias serão definidas

pela Comissão Organizadora.
Art.22' - A apreciação do relatório dar-se-á obedecendo aos seguintes critérios:

o Questão de ordem;
. Relatório Final será lido na sessão plenríria;
o As solicitações de destaques devem constituiÍ-se em proposta de mudança de

redação alternativa, acréscimo ou supressão em relação aos itens destacadosl

. Os propositores de destaque terão 03 (três) minutos improrrogáveis para a defesa

de seu ponto de vista e o coordenador de mesa concederá a palavra, a seguir e
por iguai período, a um miíximo de 02 (dois) participantes que se apresentarem

para defender posições contrrlrias ou a favor do pÍoponente do destaque;

o Após o exercício do confiaditório, os destaques serão colocados em votação,

sendo aprovados aqueles que obtiverem a maioria simples dos votos;

o Após a votação dos destaques, proceder-se-á votação do Relatório Final.

AÍÍ. 23" - Os participantes poderão apresentar moções de apoio ou repúdio que julgar

conveniente, desde que assinadas pela maioria simples dos participantes da Conferência.

Art. 24" - Após a leitura e aprovação do Relatório Final, a mesa coordenadora fará

leitura das moções apresentadas para referendo da Plenaria.

AÍÍ. 25o - Encerrada a votaÇão do Relatório Final, a mesa receberá as avaliações

individuais dos participantes.
Art. 26o - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Facilitador: Renata Rodrigues Gonçalves

Propostas: I - Criar plano de ação onde estabeleça critérios de aperfeiçoamento

contínuo por meio da capacitação profissional e permanência da equipe técnica e dos

trabalhos em andamento, determinando enconüos periódicos, lavorecendo a troca de

experiência e informação, construindo saberem novos e integrados, permitindo ação em

conjunto e preservando as parcerias estabelecidas enúe políticas públicas e privadas,

fortalecendo assim a rede de atenção entre os setoÍes; 2 - Estabelecer estratégias

intersetorial entre saúde, educagão e assistência social, utilizando como base de

informação o cadÚnico dos paÍicipantes dos programas Bolsa Família, visando realizar

busca ativa e encaminhamentos para projetos que articulem ações de integração social. a

paÍir de atividades esportivas e culturais, proporcionando assim ambiente oportuno

2. PROPOSTAS DOS EIXOS

Eixo I: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Inte$adas e de Inclusão

Social;



Eixo II: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças
Adolescentes;

Facilitador: Lucilene Damacena Pereira

Propostas: I - Reestruturação dos Conselhos Tutelares com: exigência de nivel superior

para os conselheiros, com formação em áreas das ciências humanas ou em profissões

que estej am subordinadas a Código de Ética. Acrescentar a Avaliação Psicológica como

etapa eliminatória no processo de seleção para Conselheiros Tutelares; 2- Garantir o

funcionamento do fluxo de atendimento englobando funções e responsabilidades de

cada órgão da Rede de Atendimento municipal, com papéis bem definidos com

referência e contra-referência; 3 - Garantir o direito a escuta qualificada a crianças e

adolescentes vítima de violência uma única vez, a ser realizada por proÍissional com

habilitação técnica (evitando improviso, amadorismo, respeitando o tempo da criança).

Assegurando que o ato teúa sua validade recoúecida em todos os processos

relacionados ao caso e que o mesmo profissional seja mantido até a conclusão do

atendimento; 4; Reestruturar o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo,

com manutenção do programa educativo para execução das medidas em meio aberto'

Garantir a manutenção da maioridade penal aos 18 anos como forma de assegurar à

proteção a criança e ao adolescente, priorizando a justiça restaurativa aos sistemas

punitivos; 5 - Investimento nas políticas de lazer, esporte, educação e cultura no contra-

tumo escolar como forma de prevenir risco social e pessoal a crianças e adolescentes.

Eixo III: Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e

Adolescentes;

Facilitador: Luciana Buhring

para a inserção e o aprendizado sobre a diversidade étnico cultural por meio do convívio

e coúecimento da realidade dos grupos distintos, obtendo como consequência o

respeito e a inclusão social; 3 - Incluir na grade curricular das escolas, matérias e

projetos que abordem a realidade histórica étnica cultural dos povos, com objetivo de

explanar o coúecimento e romper o preconceito sobre as diferenças sociais

historicamente constituídas, bem como trabalhar atividades práticas que possibilite o

desenvolvimento de habilidades emocionais simultâneas as habilidade cognitivas, com

intuito de desenvolver mais empatia e capacidade de percepção do outÍo; 5 - Criar uma

equipe ampla com profissionais habilitados na area psicológica, com finalidade de

suporte psicoterapêutico para atendimento de casos específicos de crianças e

adolescentes em situação de violação de direitos após atendimento da rede, bem como

disponibilizar orientação psicológica para a preservação dos jovens que se enconÍam

em risco social.



Eixo IV: Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e

Adolescentes;

Facilitador: Ana Rosa Chucarro Ferreira

Propostas: l-Promover a alteração da Lei n" 1.106 de 28 de outubro de 1999 da Criação

e Implementação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente paÍa a inclusão

de representação de Adolescentes, com direito a voz e voto, bem como oferecer todos os

recuÍsos necessários para sua plena participação. 2- Garantir e efetivar a participação de

adolescentes com direito a voz, em audiências públicas, fóruns, sessões solenes e

discussões sobre políticas públicas no âmbito municipal, estadual, distrital e federal,

para expressarem suas opiniões na busca pela construção e consolidação dos seus

direitos. 3- Apoiar a criação e estruturação de grêmios estudantis, capacitando e

garantindo a participação nos projetos educacionais e nas comunidades, promovendo

encontros periódicos de crianças e adolescentes para garantir o debate e o resgate

cultural, dando voz a eles através de temáticas e incluir no calendário escolar a data da

Conferência Municipal de Crianças e Adolescentes, garantindo dia de debates dentro do

Plano Pedagógico em parcerias com outÍas políticas públicas, como Assistência Social,

Saúde, entre outros;4- Criação de fóruns, blogs, rádio comunitrí,r'ia, sites e outras redes

sociais facilitando e garantindo o acesso à informação sobre eventos culturais, cursos,

atualidades e temas voltados à crianças e adolescentes, priorizando os locais de diÍicil
acesso, viabilizando a cobertura de sinal de rede de intemet e telefone; 5- Promover o

protagonismo e a participação de crianças e adolescentes nos espaços de convivência e

de construção da cidadania, inclusive nos processos de formulação, deliberação,

monitoramento e avaliação das políticas públicas do Município garantindo a

representatividade da diversidade brasileira como: Povos indígenas; população negra;

pessoas com deficiência; Lésbicas, gays; e grupos sociais diversos.

Propostas: 1 - Âmbito Federal: Alterar a lei de criação e implementação dos conselhos

(municipal, estadual e federal) com vistas a estimular o pÍotagonismo e participação do

adolescente, mediante o direito à voz e voto no processo de elaboração, discussão,

votação de propostas de leis, projetos e outÍas deliberações do CMDCA, incluindo o

púbtico jovem na fiscalização do orçamento para ações complementares. Z- Âmbito

Muricipal - Estabelecer os critérios de financiamento. Quanto às multas: destinar os

valores daquelas aplicadas pela Justiça da Infância e Juventude em procedimentos de

infração administrativa às normas de proteção à criança e ao adolescente e quanto às

doações: oriundas de convênios ou dedução do imposto de renda de pessoas fisicas ou
jurídicas para financiamento de programas e projetos em caráter complementar. 3 -

Âmbito municipal/estadual: Garantir a transparência nas deliberações do CMDCA em

relação à seleção e aprovação de programas e projetos que visem ações

complementares, conforme as demandas locais, estabelecendo critérios de igualdade de

concorrência para as entidades e possibilitando a participação do adolescente na

fiscalização dos investimentos e no controle social quanto à aplicação dos recursos

captados pelo FIA.



Eixo V: Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de

Crianças e Adolescentes.

Facilitador: Kelone Ramos Martins Vidal

Propostas: I - Implementar a Capacitação obrigatóri4 inicial e permanente, para cada

nova gestão dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA com

mobilização e implementação dos projetos de capacitação por meio dos Conselhos de

Direitos e monitoramento por meio do Órgão Gestor da Secretaria Municipal de

Assistência Social e Conferências (Municipio); 2- Assegurar recurso do Fundo

Municipal da Infância e da Adolescência garantindo a autonomia dos Conselhos de

Direitos, conforme a Resolução n' 137 do CONANDA, na execução do seu plano de

aplicação com mobilização do Executivo, Legislativo, Judiciário e os Conselhos de

Direitos da Criança e do Adolescente, monitoramento por meio dos Conselhos de

Direitos, dos Tribunais de Contas e do Ministério Público. (Município); 3- Estruturar a

captação de recursos financeiros previstos na Resolução n" 137 do CONANDA

mediante Imposto de Renda para o Fundo Municipal da Infância e da Adolescência

mobilizando o Órgão Gestor e Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente na

realização de parcerias com escútórios contábeis que possam oferecer aos seus clientes

(pessoas fisicas e/ou jurídicas) opções de declaração do imposto de renda e

monitoramento por meio dos Conselhos de Direitos, dos Tribunais de Contas e do

Ministério Público. (Município); 4- Garantir a formação continuada dos atores do

Sistema de Garantia de Direitos (SGD) sobre os direitos, as culturas, os costumes, as

organizações sociais, as concepções de infincia e adolescência" em especial dos povos

indígenas, para melhoria de acompanhamento dos serviços socioassistenciais prestados

à crianças e adolescentes destes povos com mobilização dos Conselhos de Direitos,

Conselhos de Educação, Conselhos de Saúde, FLNAI (Fundação Nacional do Índio),

SESAI (Secretaria Especial de Saúde Indígena) e monitoramento por meio dos

Conselhos de Direitos do Orgão Gestor e FUNAL (Estadual); 5- Prever dispositivos na

Lei de Diretrizes Orçamentiírias que impeçam o contingenciamento (corte) dos recursos

destinados àis crianças e adolescentes, e na hipótese de não utilização que sejam

direcionados ao Fundo da Infância e da Adolescênci4 mobilizando o Legislativo e os

Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, monitoramento por meio do Orgão

Gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social, dos Conselhos de Direitos e poder

legislativo. (Estadual).

Houve a indicação de uma Moção de Apoio - MOÇÃO N" 01 IX Conferência

Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, Ao Senhor Presidente da Câmara

Municipal de Rio Brilhante/MS. Segue "Os conferencistas que abaixo subscrevem,

solicitam que depois de ouvido a soberana Plenária desta Conferência, envia Moção de

apoio ao Vereador Jovem Adrian Romualdo de Lima, para indicação nesta casa de Lei,

do Projeto de alteração na Lei no 1.106 de 28 de outubro de 1999 da Criação e

Implementação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente paÍa a inclusão de

repÍesentação de Adolescentes, com direito a voz e voto, bem como oferecer todos os



recursos necessários para sua plena participação. Em razão da lei de criação ser antiga e

necessitando de alterações visando garantia de protagonismo de crianças e adolescentes

deste município. Assim apoiamos a participação dos vereadores jovens, pelo bom

trabalho que veem desenvolvendo com o intuito de preservar os direitos adquiridos. Rio
Brilhante - MS. 23 de novembro de 2018".

6. FormulíLrio dos Dados dos Delegados

Adolescentes:

Governamental:

NOME SEGMENTO CONTAT
o

FONE E-MAIL

NATHANAE
L DA SILVA
PINHEIRO

ADOLESCENT
E- ESTUDANTE

CRAS_
PRUD.
THOMAS

67-
99836
-1741

Não possui.

VITOR
HUGO DE
ARAUJO
ALEGRE

ADOLESCENT
E
ESTUDANTE

CAMARA
JOVEM

67-
99927
-6351

Vitorhugojvp@outlook.co
m

NOME SEGMENTO CONTATO FONE: E-MAIL

KILONE
RAMOS
MARTINS
VIDAL

CREAS Assistência
social

67-
99828-
6016

kekevidal@hotmail. com

CONSELHO
TUTELAR

Assistência
social

67-
99909-
0795

alexsantoscg@hotmail.com

NOME SEGMENTO CONTATO E.MAIL

ROGER
TRINDADE
CORREA

ENTIDADE:
FAZENDA
ESPERANÇA

Assistência
social

67-
99825-
4617

rogeÍrinc@gmail.com

LETICIA
DA SILVA
NOVAES

ENTIDADE:
RESIDENCIA
PROTEGIDA

Assistência
social

67-
99697-
5466

Leticiasilva.rb@hotmail.com

Participantes do CMDCA (Observador):

Não Governamental:

ALEX
RODRIGUES
DOS
SANTOS

FONE:



NOME SEGMENTO CONTATO FONE: E.MAIL

Lucimara
cargnin
Manfio dos
SanÍos

Gov. Secretaria de
educação

67-9815 I -
3195

lumanfio@hotmail.com

Alenice
Pereira
Ribeiro

Secretaria de
educação

67-99944-
9986

AleprO5hotmail.com

FOTOS DA CONFERÊ,NCIA:

Sr. Roger Trindade Correa - Presidente do CMDCA, dando inicio a Conferência.

Sra. Sandra Caroline E. Cottica - Secretaria Municipal de Assistência Social,

dando as boas vindas aos presentes.
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