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CONSELHO DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –  

MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO 

RELATORIO FINAL 

 

II CONFERÊNCIA MUNICIPAL LÚDICA E VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

CONVENCIONAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – ALUMÍNIO/SP 

 

Local: Avenida José Ermírio de Moraes, 798 - Vila Industrial, Alumínio - SP, 18125-000 

 

Datas: 21 (II Conferência Municipal Lúdica) e 22 de novembro de 2018 (VII Conferência 

Municipal Convencional). 

 

Horários: Dia 21 - das 08hs às 12h. Dia 22 das 08h30min. às 14h30min. 

 

Número de participantes credenciados: As Conferências registraram a participação de 

aproximadamente 150 participantes, onde foram inscritos crianças e adolescentes das Escolas 

Municipais Profª. Isaura Kruger e Comendador Rodovalho. As Conferências contaram com um 

período de inscrições antecipadas de até 24 horas anteriores a data de seu início (Anexo II). 

 

A 1ª plenária de abertura do evento “II Conferência Municipal Lúdica dos Direitos da 

Criança e do Adolescente”, realizada no dia 21 de novembro contou com a presença dos 

Conselheiros dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Alumínio e foi iniciada 

com o pronunciamento da ilustríssima Profª. Walderês Martins Vieira, Presidente do CMDHCA. 

Contou ainda, com a presença da representante criança na Comissão Organizadora do Evento, 

Ana Clara dos Santos Sampaio e com Amanda Caroline Tavares, representante dos 

adolescentes. 

Na sequência foi realizada a apresentação do Grupo de Balé Municipal de Alumínio e a 

seguir foram implementadas atividades de dança e música para as crianças, executadas pelo DJ 

Marshmello. Logo após, foi servido o coffe break para os participantes, a seguir foram orientados 

e acompanhados para as 5 (cinco) salas de trabalho. Os inscritos foram organizados em grupos 

e foram desenvolvidos os cinco eixos pré-determinados pelo CONANDA, tais sejam:  Eixo 1 

https://www.google.com/search?q=dj+marshmello&sa=X&ved=0ahUKEwiB8Y7cs8jfAhUe0IMKHTEIDF8Q7xYIKigA
https://www.google.com/search?q=dj+marshmello&sa=X&ved=0ahUKEwiB8Y7cs8jfAhUe0IMKHTEIDF8Q7xYIKigA
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“Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social”, Eixo 2 “Prevenção e 

Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes”, Eixo 3 “ Orçamento e 

Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes”, Eixo 4 “Participação, Comunicação 

Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes” e Eixo 5 “Espaços de Gestão e Controle 

Social das Políticas Públicas de Crianças e Adolescentes. Na 2ª plenária foram apresentadas as 

propostas advindas dos grupos de trabalho e ao final foi realizada eleição dos delegados. 

No dia 22 de novembro, após o credenciamento foi servido o coffe break para os 

participantes e iniciada a 1ª plenária de abertura que contou com a presença dos Conselheiros 

dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Alumínio e foi iniciada com o 

pronunciamento da ilustríssima Sra. Lygia Bustamante, representando a Diretora do 

Departamento Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social, do Município de Alumínio, 

Sra. Maria Cecília Hilário, do Excelentíssimo Prefeito do Município de Alumínio, senhor Antônio 

Piassentini, com a representante adolescente na Comissão Organizadora do Evento Amanda 

Caroline Tavares, com a Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município de 

Alumínio, Dra. Marilene de Oliveira Pinho Pires, com a Presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, Profª Walderês Martins Vieira, e com o ilustríssimo 

Diretor Técnico da Diretoria Regional de Desenvolvimento Social – Região de Sorocaba e 

Conselheiro e Primeiro Secretário do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de São Paulo, Sr. Robson José Candiani Mota que explicou a importância das 

Conferência Municipais Lúdica e Convencional dos Direitos Humanos da Criança e do 

Adolescente. Após os pronunciamentos a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente se pronunciou declarando aberta a VII Conferência Municipal dos 

Direitos Humanos da Criança e do Adolescente no Município de Alumínio. Após, fez-se a 

descomposição da mesa de abertura e seguiu-se com a leitura do Regimento Interno (Anexo 

I). Ao final da leitura, o Regimento foi colocado sob apreciação e não havendo nada a alterar, 

foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

Em seguida, a palestrante do dia, Sra. Viviane Souza da Silva, foi convidada a dar 

continuidade nas atividades do dia, com a palestra, cujo título foi o tema norteador do Eixo 3 da 

VII Conferência Municipal Convencional, tal seja: “Orçamento e Financiamento das Políticas 

para Crianças e Adolescentes”. 

Após a Palestra os participantes foram acompanhados para as 5 (cinco) salas de trabalho, 

cujos inscritos foram organizados em grupos e onde foram desenvolvidos os cinco eixos pré-

determinados pelo CONANDA. Cada eixo contou com até 03 (três) facilitadores, com o objetivo 

de incentivar a discussão nos grupos, além de ordenar e redigir as propostas que fossem 
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gradativamente apresentadas. Os eixos tiveram um tempo de 60 minutos para discussão e 

elaboração das propostas para serem levadas a plenária.  

Logo após, foi servida refeição para os participantes e na sequência foi realizada a 2ª 

plenária onde foram apresentadas as propostas advindas dos grupos de trabalho (Anexo III) e 

ao final foi realizada eleição dos delegados. 
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ANEXO I 

REGIMENTO INTERNO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL CONVENCIONAL DOS 

DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE 

ALUMÍNIO/SP 

 

REGIMENTO INTERNO 

 

 

CAPÍTULO I 

DA CONFERÊNCIA 

 

Art. 1º - A VII Conferência Municipal Convencional dos Direitos Humanos da Criança e do 

Adolescente do Município de Alumínio/SP, será realizada no dia 22 de novembro de 2018, no 

horário das 08h30 às 15h00, na Sede da UNIVESP - Alumínio, localizada na Avenida José 

Ermírio de Moraes, 798 - Vila Industrial, Alumínio - SP, 18125-000. 

 

Art. 2º - Esta Conferência terá como tema central: “Proteção integral, diversidade e 

enfrentamento das violências”. 

 

Art. 3º - A Conferência tem por objetivo geral: mobilizar os integrantes do Sistema de Garantia 

de Direitos – SGD, crianças e adolescentes e a sociedade para construção de propostas 

voltadas para a afirmação do princípio da proteção integral de crianças e adolescentes nas 

políticas públicas, fortalecendo as estratégias/ações de enfrentamento às violências e 

considerando a diversidade. 

 

Art. 4º - São objetivos estratégicos: 

 

I - Apontar os desafios 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 enfrentamento das diversas formas de violência contra crianças 

e adolescentes; 
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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 qualificação da participação e protagonismo de crianças 

e adolescentes nos diversos espaços: escola, família, comunidade, políticas públicas, sistema 

de justiça, conselhos de direitos da criança e do adolescente, dentre outros; 

 

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

proteção integral de crianças e adolescentes; e 

 

VI - Elaborar propostas para a ampliação do orçamento e aperfeiçoamento da gestão dos 

fundos para a criança e o adolescente. 

 

Art. 5º - São organizadores desta Conferência: Conselho Municipal dos Direitos Humanos da 

Criança e do Adolescente, tendo o apoio do Departamento Municipal de Desenvolvimento 

Social. 

 

CAPÍTULO II 

 

DOS PARTICIPANTES 

 

Art. 6º - São considerados participantes da VII Conferência Municipal dos Direitos Humanos 

da Criança e do Adolescente: 

 

I –  Delegados/as, inscritos/as, com direito a voz e voto (15 por grupo); 

 

II – Convidados/as com direito a voz (até 03 por grupo); 

 

CAPÍTULO III 

 

DOS EIXOS 

 

Art. 7º - Os eixos temáticos para a VII Conferência Municipal Convencional dos Direitos 

Humanos da Criança e do Adolescente serão: 
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Eixo 1 – Eixo 1. Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social.               

 

Eixo 2 – Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes; 

 

Eixo 3 – Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes; 

 

Eixo 4 – Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes; 

 

Eixo 5 – Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Crianças e 

Adolescentes. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA METODOLOGIA 

 

Art. 8º - Esta Conferência acontecerá de acordo com as seguintes etapas: 

 

I – Credenciamento; 

 

II – 1ª Sessão Plenária para leitura e aprovação do Regimento Interno;  

III – Formação e Discussão nos Grupos de Trabalho por eixo; 

 

IV – 2ª Sessão Plenária para apresentação, discussão e aprovação das propostas; 

V – 3ª Sessão para Eleição dos/as Delegados/as para a Etapa Regional. 

 

CAPÍTULO V 

 

DO CREDENCIAMENTO 

 

Art. 9º – O credenciamento dos/as Delegados/as da VII Conferência Municipal Convencional 

dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente deverá ser realizado de 21 de novembro de 

2018 até às 08h30 do dia 22 de novembro de 2018. 
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Parágrafo 1º – As inscrições de crianças e adolescentes poderão ser realizadas nas Escolas 

Municipais Profª. Isaura Kruger e Comendador Rodovalho, situadas na Av. Santiago, 468 – Vila 

Industrial e na Rua Antônio Dias, 20 - V. Paulo Dias, Alumínio – SP. 

 

Parágrafo 2º - O credenciamento dos/as participantes ocorrerá no local mencionado no artigo 

1º deste Regimento.  

 

CAPÍTULO VI 

DA 2ª SESSÃO PLENÁRIA PARA APRESENTAÇÃO, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 

 

Art. 10 – As propostas dos grupos de trabalho serão apresentadas, discutidas e aprovadas na 2º 

sessão plenária, bem como serão lidas e aprovadas as moções. 

Parágrafo 1º - A aprovação das propostas será feita pela contagem de votos: favoráveis, em 

contrário e/ou abstenções. 

 

Parágrafo 2º - A aprovação das moções será realizada por aclamação da plenária. 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA 3ª SESSÃO PLENÁRIA PARA A ELEIÇÃO DE DELEGADOS/AS PARA A ETAPA 

REGIONAL 

 

Art. 11 – Durante a VII Conferência Municipal Convencional serão eleitos/as 07 (sete) 

Delegados/as, para a Conferência Regional que será realizada em 28 de fevereiro de 2019, em 

local a ser definido pela Comissão Regional. 

 

 

Parágrafo 1º - Ficam definidas 02 (duas) vagas para Delegados/as, sendo 02 (dois) 

representantes do CMDHCA, 01(um) representante do Conselho Tutelar, 01(um) representante de 

Movimentos Sociais, 01(um) representante de crianças, 01(um) representante de adolescentes e 

01(um) representante da Rede de Atendimento. 
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Parágrafo 2º - As inscrições para candidatos/as a Delegados/as para a Conferência Regional 

deverão ser realizadas durante os grupos de trabalho. 

Parágrafo 3º - As crianças e adolescentes serão eleitas entre seus pares. 

 

 

Art. 12 – Serão eleitos/as também, os suplentes em número 2 vezes maior que o disposto no 

artigo anterior, observando cada segmento. Na substituição, será observada a categoria do titular, 

sendo que o suplente só participará da Regional e Estadual na ausência do respectivo titular. 

 

Parágrafo Único – O/a suplente também será convocado/a à participar, caso haja 

disponibilidade de vagas na Etapa Regional, decorrente da desistência da presença dos 

municípios da Região de Sorocaba na referida Etapa.  

 

 

Alumínio 22 de novembro de 2018. 
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ANEXO II 

II CONFERÊNCIA MUNICIPAL LÚDICA E VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL CONVENCIONAL 

DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E  

LOCAL E PERÍODO DE INSCRIÇÃO 

 

Locais de inscrição: 

- Escola Municipal Professora Isaura Kruger. Av. Santiago, 468 - Vila Industrial, Alumínio - SP, 

18125-000. 

- Escola Municipal Comendador Rodovalho. R. Antônio Dias, 20 - V. Paulo Dias, Alumínio - SP, 

18125-000. 

 

Período: de 10 de setembro de 2018 a 20 de novembro de 2018. 
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ANEXO III 

PROPOSTAS 

 

EIXO I - GARANTIA DOS DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS E DE 

INCLUSÃO SOCIAL 

 

1. O que fazer para garantir a articulação intersetorial entre as políticas públicas? 

 

● Criação do “Conselho Jovem” para promoção de ações e monitoramento, visando 

beneficiar a cidade, alunos e pais, por meio de ações tais como: arrecadação de alimentos, 

fiscalização dos gastos públicos, grêmios, etc. 

 

2. O que fazer para garantir o respeito à diversidade na elaboração e implantação das políticas 

de educação, saúde e assistência social, entre outras? 

 

● Priorizar a atenção para os alunos e melhorar a direção das escolas. 

● Transporte Escolar. 

● Propiciar ações de capacitação para os inspetores de escola, a fim de que seja priorizada 

a melhoria da qualidade da comunicação e o respeito com os alunos. 

● Aumentar a segurança nas escolas, com policiais, por meio de rondas e elaboração de 

palestras de prevenção às drogas e violência. 

  

 

3. O que fazer para garantir a proteção integral de crianças e adolescentes de grupos em 

situação de vulnerabilidade social, considerando suas especificidades locais, regionais, culturais 

e identitárias? 

 

● Criação de Núcleo de proteção à criança e adolescente junto ao Conselho Tutelar. 

 

EIXO II - PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

1. O que fazer para formular políticas integradas com foco na prevenção de violência contra 

crianças e adolescentes? 



 

 
 

Av. Eng. Antonio de Castro Figueiroa, n. 100, Vila Santa Luzia – Alumínio – SP – fone: 4715-7944 
 

 

● Criação de mais centros de apoio que formulem novas políticas para a prevenção da 

violência contra crianças e adolescentes. 

 

2. O que fazer para implantar os mecanismos de escuta qualificada de crianças e adolescentes, 

vítimas de violência? 

 

● Criar opções de fácil acesso como aplicativos para escuta das crianças e adolescentes, 

quando presenciarem ou sofrerem algum ato violento e que nele haja uma configuração de 

localização.  

 

3. O que fazer para assegurar o acesso à justiça e às garantias legais de crianças e 

adolescentes sem discriminação de qualquer natureza? 

 

● As instituições que protegem as crianças e adolescentes devem cumprir as leis existentes, 

colocando-as em prática, sem discriminação de cor, raça, religião ou etnia e deverá garantir o 

acesso à justiça social a todos. 

 

4. O que fazer para enfrentar o preconceito e situações de discriminação? 

 

● Promover a conscientização dos temas nas escolas e oferecer suporte para as vítimas da 

violência. 

● Promover ações que desenvolvam acompanhamento das crianças e adolescentes por 

profissionais capacitados, a fim de que possam ser auxiliá-los a superar os danos 

psicológicos/físicos advindos de situações fáticas. 

 

5. O que fazer para enfrentar a violência no ambiente escolar?  

 

● Criar projetos para conscientização (com diversos tipos de alunos, atividades). 

● Implantar projetos que conscientize que a violência é um ato ruim e que não deve ser 

realizada, além de atenção por parte dos professores e administração das unidades escolares. 

 

6. O que fazer para enfrentar a violência em instituições de acolhimento e no sistema de 

atendimento socioeducativo? 
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● Os profissionais devem estar atentos aos acontecimentos dentro das instituições e 

observar os comportamentos das crianças e adolescentes que lá estão. 

 

7. O que fazer para garantir o uso seguro das novas tecnologias da informação e comunicação 

social por crianças e adolescentes? 

 

● Promoção de ações que visem alertar e apresentar os possíveis perigos presentes na 

internet, para que as crianças e adolescentes não se tornem vítimas de atos maldosos. 

● Os responsáveis devem estar atentos ao que as crianças e jovens estão fazendo quando 

utilizam a rede de comunicação digital e, além disso, devem informar sobre os perigos do mal 

uso dessas tecnologias. 

 

8. O que fazer para reduzir os índices de homicídios na adolescência? 

 

● Fazer com que as cidades tenham mais áreas de lazer e recreação para que as crianças e 

adolescentes não fiquem nas ruas e promoção de ações de conscientização do valor da vida.  

● Garantir que as crianças e adolescentes estejam recebendo atenção necessária, pois, o 

maior índice de homicídios na adolescência é causado por envolvimento com o crime. 

 

EIXO III - ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO DAS POLÍTICAS PARA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

1. O que fazer para ampliar o orçamento destinado a crianças e adolescentes nas diversas 

políticas públicas? (exceto fundos para a criança e o adolescente) 

 

● Priorizar o dinheiro do Orçamento da Criança e do Adolescente. 

● Economizar o dinheiro público, fazendo menos festas, abrindo campanhas para 

arrecadação de recursos para promoção de ações que visem a garantia dos direitos de crianças 

e adolescentes. 

 

2. O que fazer para aprimorar a gestão do orçamento destinado a crianças e adolescentes? 

 

● Garantir a participação dos adolescentes no planejamento do orçamento municipal; 
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● Estabelecer um processo de educação sobre a utilização dos recursos públicos. 

 

3. O que fazer para diversificar e ampliar as formas de financiamento dos fundos para a criança e 

o adolescente? 

- Campanhas para arrecadação de recursos via imposto de renda retido na fonte. 

- Acompanhar os editais destinados ao repasse de recursos para as entidades que possuem 

como objeto a garantia dos direitos das crianças e adolescentes. 

 

4. O que fazer para garantir a gestão efetiva dos fundos para a criança e o adolescente, 

promovendo melhor aplicação dos recursos?  

- Capacitação dos atores envolvidos. 

 

5. O que fazer para garantir que as especificidades locais, regionais, culturais e identitárias dos 

diferentes segmentos sejam consideradas no orçamento e nos fundos para a criança e o 

adolescente? 

- Mobilizar a participação popular. 

 

EIXO IV- PARTICIPAÇÃO, COMUNICAÇÃO SOCIAL E PROTAGONISMO DE CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES 

 

1. O que fazer para garantir participação e protagonismo de crianças e adolescentes nos 

espaços de discussão e deliberação de políticas públicas, considerando as esferas municipais, 

estaduais, distrital e nacional? 

 

● Criar e organizar fórum para ouvir as reclamações e sugestões dos jovens de Alumínio. 

● Diante dos problemas apresentados, tais como: falta de transporte, de cultura, lazer e 

melhoria na estrutura da escola, nós propomos que seja feita uma reunião ou fórum que tenha 

alimentação para discutirmos quais problemas são mais importantes. 

 

2. O que fazer para garantir a liberdade de expressão de crianças e adolescentes, assegurando 

a proteção integral? 

 

● No fórum, todos terão o direito de se expressar, porém, dentro do tema. 

● Nessa reunião todos terão liberdade de se expressar, desde que seja de forma respeitosa. 
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3. O que fazer para potencializar a utilização das novas tecnologias de informação e 

comunicação como estratégia de ampliação da participação de crianças e adolescentes? 

● Melhoria dos periféricos dos computadores (teclados, impressoras, fones, etc). 

● Para que seja potencializada a utilização de novas tecnologias e comunicação é 

necessário que seja melhorada a internet, computador e periféricos. 

 

4. O que fazer para garantir que as especificidades culturais e identitárias dos diferentes 

segmentos sejam consideradas nos diversos espaços? 

 

● Proposta de que nos intervalos e nas atividades fora do horário regular de aula possam 

ser promovidas ações de diversidade cultural. 

● Propomos que sejam realizados eventos de apresentação cultural e rádio escolar no 

intervalo. 

 

EIXO V- ESPAÇOS DE GESTÃO E CONTROLE SOCIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

1. O que fazer para garantir a autonomia dos conselhos de direito? 

 

● Participação social e escolha consciente dos governantes. 

● Incentivar a participação popular por meio das moções de apoio/ repúdio/ indignação, etc. 

2. O que fazer para garantir o respeito às deliberações dos conselhos de direito? 

 

● Dar a sua opinião e participação popular. 

● Fortalecer o controle social. 

 

3. O que fazer para melhorar a relação/integração entre os conselhos nacional, estaduais e 

municipais dos direitos da criança e do adolescente? 

 

● Eleger representantes em todas as instâncias e a participação em congressos. 

● Democratizar os processos de decisão e de gestão de políticas públicas. 
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4. O que fazer para fortalecer os Fóruns Nacional, Estaduais e Distrital dos Direitos da Criança e 

do Adolescente? 

 

● Conscientizar a população da importância dessa participação. 

● Aumentando a participação dos usuários por meio da divulgação do funcionamento dos 

Fóruns. 

 

5. O que fazer para garantir o fortalecimento dos Conselhos Tutelares? 

 

● Investir na capacitação dos conselheiros. 

● Divulgar melhor a eleição dos conselheiros (ampla divulgação do processo seletivo). 

 

6. O que fazer para potencializar a incidência política e o controle social das redes, fóruns e 

organizações da sociedade civil defensoras dos direitos de crianças e adolescente? 

 

● Eleger delegados. 

● Interagir com o Estado na elaboração das políticas públicas da criança e adolescente. 

 

Houve uma moção que foi apresentada na plenária, referente a solicitação de reativação da 

Câmara dos Jovens a Câmara dos Vereadores do Município de Alumínio. 

 

Conforme disposto no Regimento Interno, a escolha para Delegados obedeceu 

alguns critérios e estes foram observados. Desta forma, foram eleitos por aclamação, os 

seguintes delegados que irão representar o município na Conferência Regional, com 

previsão de realização entre os meses de fevereiro e maio de 2019: 
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ANEXO IV 
Dados dos Delegados Titulares e Suplentes 

II Conferência Municipal Lúdica 
 

( x ) Delegado Titular       (    ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  ( x ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Ana Clara dos Santos Sampaio 

E-mail: martamartins.77@hotmail.com 

Cidade: Alumínio 

Órgão: E.M. Eng. Antônio de Castro Figueiroa 

Tel Cel/Fixo: (11) 972149909 

 
 

(    ) Delegado Titular       ( x ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  ( x ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Emilly Vitoria Martins de Sousa 

E-mail: aluminiocmdca2018@gmail.com 

Cidade: Alumínio 

Órgão: - 

Tel Cel/Fixo: x 
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( x ) Delegado Titular       (    ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

( x ) Adolescente 

Nome: Patrik Gabriel Ailton Silva Dial 

E-mail: aluminiocmdca2018@gmail.com 

Cidade: Alumínio 

Órgão:  E. M. Comendador Rodovalho 

Tel Cel/Fixo: (11) 97537-7440  

 
 

(    ) Delegado Titular       ( x ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

( x ) Adolescente 

Nome: Yasmin Fernanda Da Silva Lima 

E-mail: aluminiocmdca2018@gmail.com 

Cidade: Alumínio 

Órgão: E.M. Comendador Rodovalho 

Tel Cel/Fixo: (11) 95589-9951  
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Dados dos Delegados Titulares e Suplentes 

VII Conferência Municipal Convencional 
 

(  x  ) Delegado Titular       (    ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(  x  ) Adolescente 

Nome: Pedro Henrique Dias Gomes 

E-mail:  pedrohenriquedias1977@gmail.com 

Cidade: Alumínio 

Órgão: E.M. Profª Isaura Kruger 

Tel Cel/Fixo: (11) 97217-5850 

 
 

(    ) Delegado Titular       (  x  ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(  x  ) Adolescente 

Nome: Maria Eduarda de Moraes Almeida  

E-mail: dudahmedds@gmail.com 

Cidade: Alumínio 

Órgão: E.M. Profª Isaura Kruger 

Tel Cel/Fixo: (11) 953166521 
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(  x  ) Delegado Titular       (    ) Delegado Suplente 

( x ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Maisa Almeida de Lima Cavalcante 

E-mail: maisalmeida88@gmail.com 

Cidade: Alumínio 

Órgão: Departamento Municipal de Desenvolvimento Social 

Tel Cel/Fixo: (11) 47157801/(15) 98188-7915 

 
 

( X) Delegado Titular       ( ) Delegado Suplente 

( x  ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Maria Marta Martins Pereira 

E-mail: martamartins.77@hotmail.com 

Cidade: Alumínio 

Órgão: Associação de Apoio a Criança e ao Adolescente de Alumínio 

Tel Cel/Fixo: (11) 972149909 

 

mailto:maisalmeida88@gmail.com
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(    ) Delegado Titular       (X) Delegado Suplente 

( x ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Walderês Martins Vieira 

E-mail: wm.vieira@hotmail.com 

Cidade: Alumínio 

Órgão: Departamento Municipal de Educação 

Tel Cel/Fixo: (11) 42464595/949097515 

 
 

(    ) Delegado Titular       ( x ) Delegado Suplente 

( x  ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Ana Silvia Pereira Miranda 

E-mail: annasilviap@gmail.com 

Cidade: Alumínio 

Órgão: Departamento Municipal de Saúde 

Tel Cel/Fixo: (11) 47151284/998463627 

 

mailto:wm.vieira@hotmail.com
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(  x ) Delegado Titular       (    ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança ( x  ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Lauren Lopes Archilla 

E-mail: laurenarchilla@gmail.com 

Cidade: Alumínio 

Órgão: CRAS 

Tel Cel/Fixo: (11) 47157801/(15) 98131-0013  

 
 

(    ) Delegado Titular       ( x  ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar (    ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (  x ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Eunice Gondo Lima de Araujo 

E-mail: nicinhagondo@gmail.com 

Cidade: Alumínio 

Órgão: Associação Nossa Senhora Rainha da Paz – Casa Jesus Amor 

Tel Cel/Fixo: (11) 99840-5157 
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( x ) Delegado Titular       (    ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar ( x  ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Ricardo Fialho Vieira Júnior 

E-mail: ricardovieiraf61@gmail.com 

Cidade: Alumínio 

Órgão: Jovens Transformando a Sociedade 

Tel Cel/Fixo: (11) 97634-0248  

 
 

(    ) Delegado Titular       ( x  ) Delegado Suplente 

(    ) Conselho de Direitos (    ) Conselho Tutelar ( x ) Movimentos Sociais 

(    ) Sistema de Justiça  (    ) Criança (    ) Rede de Atendimento 

(    ) Adolescente 

Nome: Marcel de Carvalho Gonçalves 

E-mail: marcelkcacate@gmail.com 

Cidade: Alumínio 

Órgão: Jovens Transformando a Sociedade 

Tel Cel/Fixo: (11) 4715-1385/(11) 95011-1998  
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ANEXO V 

RESULTADO DAS FICHAS DE AVALIAÇÃO DOS INSCRITOS NA II 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL LÚDICA E VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL 

CONVENCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO II CONFERÊNCIA MUNICIPAL LÚDICA 

Pinte o quadradinho que corresponde a sua opinião: 

 

Lugar  
91,9% 

+ ou – 
8,10% 

 
- 

Grupo de trabalho 62,16% 24,5% 13,34% 

Plenária 72% 20% 8% 

Lanche 100% - - 

Tempo de duração 24,32% 29,68% 46% 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL CONVENCIONAL 

INFRAESTRUTURA Ótimo Regular Ruim 

    

Qualidade das instalações físicas do local de realização da 

42,5% 51,5% 6% conferência (som, iluminação, acústica, ventilação, mobiliário 

e    

acessibilidade).    

Qualidade do material fornecido: 74,4% 25% 0% 

Credenciamento: 48,93% 43,07% 8% 

    

Alimentação: 82,9% 17,1% 0% 

    

PROGRAMAÇÃO Ótimo Regular Ruim 

    

Cumprimento da programação: 61,5% 36,5% 2% 

    

Palestra: 60% 25% 15% 

    

Condução das Plenárias: 40% 50% 10% 
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Tempo destinado à discussão dos Eixos: 44% 46% 10% 

    

Discussão dos Eixos: 63,8% 29,7% 6,5% 

    

Pertinência das propostas: 57,44% 40,56% 2% 

 

Abaixo descrevemos os documentos anexados a este relatório, tais sejam: 

 

1. Anexo I – Regimento Interno. 

2. Anexo II – Local e Período de Inscrição para participação nas Conferências. 

3. Anexo III - Propostas tabuladas e formuladas para a Regional. 

4. Anexo IV - Fichas dos dados pessoais dos delegados eleitos para a Etapa 

Regional (titulares e suplentes). 

5. Anexo V – Resultado das Fichas de Avaliação. 

6. Anexo VI - Decreto Municipal do Executivo de Convocação da II Conferência 

Municipal Lúdica e VII Conferência Municipal Convencional dos Direitos Humanos da 

Criança e do Adolescente do Município de Alumínio. 

7. Anexo VII - Resolução do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança 

e do Adolescente – CMDHCA – Alumínio/SP – nomeando os componentes da Comissão 

Organizadora do Evento. 

8. Anexo VIII – Material Palestra ministrada na VII Conferência Municipal 

Convencional dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente em 22 de novembro de 

2018. 

 

Sem mais nada a relatar, segue o presente relatório para Conselho Estadual dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CONDECA – nesta data. 

 

Alumínio, 31 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

Walderês Martins Vieira 
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Presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de 

Alumínio/SP e 

 

membro da Comissão Organizadora Local 


