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ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. Aos onze dias do mês de outubro de dois mil e 
dezoito (2018) na Sala de Reuniões da Casa do Cidadão, às 14h, 
realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. PAUTAS: I. Conferencias Livres; II. Projeto 
Amigo de Valor. III. Alteração do endereço do CMDCA. Estiveram 
presentes à reunião os/as seguintes Conselheiros/as: TITULARES: 
Savanya Shell de Oliveira Sousa (Presidenta do CMDCA), Eremilda 
Alves Rodrigues (SECJEL), Dayanne Gomes do Nascimento (Fazenda 
da Esperança), Daniele Pontes Passos (Secretaria de Educação), 
Carmem Soares de Sousa (APAE), Janaina Magalhães de Azevedo (ITJ). 
SUPLENTE: Samuel Rodrigues Lima (STDE), Roberta Kele da Silva 
Mesquita (Casa Belém/ Lar de Ester), Antonia Marcia da Silva Mesquita 
(SAFS). A Presidenta saudou a todos, e deu início com a abertura de 
informes, onde a conselheiro Samuel fala sobre um projeto da STDE em 
parceira com o CMDCA e empresas locais para ajudar a ingressar os 
jovens no mercado de trabalho e em cursos para a melhoria de seu futuro. 
A presidente irá entrar em contato com o Leandro, responsável pelo 
projeto dentro da STDE para se disponibilizar. A conselheira Márcia 
informou que no dia 02/10 ocorreu na SAFS a abertura do projeto 
VIVER MAIS SAFS juntamente com a abertura das Conferências 
Livres, onde a mesma agradece a presença da presidente e explana a 
importância do evento. Informou também que já receberam a primeira 
parcela financeira do projeto VIVER MAIS SAFS, no dia 04/10/2018, 
no valor de R$100.000,00 (cem mil reais). Iniciando as pautas sobre as 
Conferências Livres como já citado ocorreu a abertura na SAFS, no dia 
02/10/2018, com apresentações culturais do bairro e com participação 
massiva da comunidade. No dia seguinte, 03/10/2018, na Escola Maria 
Dias Ibiapina, com o grupo de adolescentes da turma EJA, ocorreu a 
segunda Conferência Livre, em que José Maria (Coordenadoria dos 

Direitos Humanos) esteve como convidado para facilitar o encontro, 
juntamente com a contribuição da Cesarina (Secretária Executiva - 
CMDCA). A próxima Conferência Livre acontecerá no dia 18/10, no 
CRAS Regina Justa, às 14h; na data 24/10, a Conferência Livre ocorrerá 
na Estação Juventude localizada no bairro COHAB I, às 18h; em 
seguida, com mudança de data para 25/10, ocorrerá no Centro 
Socioeducativo Zequinha Parente. A próxima pauta sobre o Projeto 
Amigo de Valor, a presidente informa que o projeto LabConcecta, 
enviado pelo CMDCA ao Banco Santander, que será aplicado nos bairros 
Sumaré e Residencial Nova Caiçara foi aprovado. A equipe Amigo de 
Valor solicitou: duas imagens para divulgação do projeto e processo de 
arrecadação de recursos do Banco Santander junto aos seus funcionários 
e clientes e a certificação digital do CMDCA e gestor do Fundo, 
documentação emitida pela Receita Federal; documentação já enviada. 
O colegiado CMDCA deseja uma nova apresentação do projeto 
LabConcecta ao CMDCA, senda uma pauta para próxima reunião 
ordinária (mês de novembro/2018). Como terceira pauta, o colegiado 
registra alteração de endereço deste Conselho e do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente para a Avenida Coronel José 
Saboia, nº 513, Centro, CEP 62011-040. Dando continuidade, o 
colegiado coloca duas necessidades: 1) reunião extraordinária para a 
construção da Conferência Municipal/2018, que será na data 
27/11/2018; 2) Lançamento do edital para as OCS's terem seus projetos 
avaliados pelo CMDCA, receberem o certificado do CDMCA e irem em 
busca; a presidente informa que mais uma vez não teve retorno do setor 
jurídico. Assim, fica deliberado pelo colegiado uma reunião com o 
Secretário Julio Cesar (SEDHAS) para repasse de todas as pautas 
pendentes de assessoria jurídica, contábil, plano de aplicabilidade, entre 
outras. Finalizando a reunião, a presidente informa que a reunião 
ordinária de dezembro terá como pauta: Regimento Interno e Comissões 
Temáticas. Nada mais a tratar a Presidente agradeceu a presença de todos 
e encerrou a reunião. Eu, Cesarina Taciana Santos Aragão secretária 
executiva deste Conselho lavrei a presente ata, que depois de lida, 
analisada e aprovada por este Conselho, será assinada por quem de 
direito. Sobral, 11 de outubro de 2018. Savanya Shell de Oliveira Sousa 
PRESIDENTA DO CMDCA. 
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