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Local": Ilud:ltórío da. Secretaria Municipal. de Àssistência §ocia.L,
eul.tura, §*ptrrt* e Í"aser - Çu§.jt*Elrrê/§â
Data z L1 /A6/2A22

Aos dezessete dias da rnês de junho de dois mil e vinte e Cois
( 17/0 612*22, às 10: S0 horas da manhã reur-r"j-rarn*se no Âuditórro
Waldir Maqalhães de Andr:adeo Secretaria Malnicipal- de Assi-stência
Social-, situada nã Hua Felisberto José da Silrra, X3 , centr<>
Quj-jingue - Bahia, os seguintes rnernbros do C}4DCA: Daniela C:ri-stina
presidente representante da Secretaria Municipal de
Silva
,Assist.ên*j-a S*ci-a}-u Eél{ta Caval-cante Ccs Rej-s presidente,
I representante da Pastoral da Criança, Severino §antana Oliveira
g - {convidado} representante do CREÀS, Luzinete de Jesr.rs Sil-va
10 representante suplente da Associação Humana Povo para Povo
3.*. Br:asiJ-n §.àcarrlq: í.r.r.j-z de &ssàs representa*Le t i-L.s-:àer da
LZ Associação da Humana Povo para Povo Brasil, franildes Cavalcante
3"3 Ândrade suplente reprÊsentanLe da eecreLa-ria munici-pal de
L4 educação, Rosana Andrade dos Santos Pimentel
suplente
15 r*presenta*Le de Sscretaria Mur:ic;pal de Saúdeo Edi-l-son
16 Nascimento Pereira suplente representante do STR, Joana dos
L7 Santos Souza titular representante da Igreja trvangélica.
18 Conselheiros Tutelares Convj-dados: Genival Santana Santos, Haria
3.9 lIi'criane Sj-i,na de Ârnorim, §icards Costa de AJ"mei-da, Fabiana Araúj<>
zCI de -Arnorim. âBERgt §rl: Depois de veri.f,icava o quórum, â pauta
2L apresentada e visava discutir os seguintes pontos: 1- Mandado
72" Ofi-cío tr" Fromotoria referente ê i-qJ.entificaçáo dc) qiiantit.atj-vc
23 dos alunos infrequentes matricul-ados no ano 7etival2022; 224 Recesso Junino e PlantÕes Corrselhelros Tutelares; 3* üampanha *
25 Sensi-bilização de Combate ao abuso e exploração sexual contra
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2§ crianÇa e adÕlescenLe rnês de junho; 4- Carnpanha de cosscientização
77 sobre a venda de bebj-das alcoólicas para menores de 18 anos de
A8 idade; 5* Fl-sntã* §*clal da &ede trr*:t*çãa Ferícd* Junisro; * que
29 houver. Após a pauta sendo aprovada por unânimidade, A presidente
30 deu inícic aos trabal-hos, seguindo erfi ordem a pauta do dia,
31" informando aos presentes quanto ao Oficio demandando pelo
§2 Minj-st.ér-Í-ç Fublico Ccmarca de Er:clides da üur:tea, especificandc
33 sobre as estratégias na ídentificação rJos nomes dos alunos
34 infrequentes rnatrj-cul-ados no ânô de 2ü2?, ciente das medidas â
35 serefii adotadas junto â rede de ensino e de Proteção à cri-ança e
36 âü adoLescente. Nã mesmâ ordem, foi dada & palavra pãra o Sr.
37 Severino Santana O1j-veira (convidado), informando para os
38 presentes quanto a canrpanha de mobilização e conscientização no
3§ combate ao abuso e expl-cração sexual- de cràanÇês â *dol-escenr--es,
4A tendo como ênfase no perÍodo dos festejos juninos, discorreu
r$3. ai-nda, eBÊ é ulna solicl-tação do Ministério Publi-co Vara da
42 Infância e Juventude junto a Rede de Proteção e Especial do
43 F{uni-cipà* de *uijar"rgue- N* rElesryr<: ensejc, fai cexuee&tad+ ai-rada
M quanto a campanha contra a venda de bebida alcoólicas a menores
45 de 18 aÍros de j-dadeo onde a rede de proteção co:n apoi-o da Folicia
46 Milit.ar onde será feito colagem de cartazes (adesi-vos) junto aos
&7 cçrnerciarates Ce bebídas al-cc>*li-ca {circuit* da festa junS-na} r #$rtr{
48 objetívo de orientar e sensihrilizar aos rnesmos, a não venda de
l$9 bebidas alcoólicas para menôres de 18 anos" S Sr. Severino §antana
50 OlÍveira" destacou qu.e rro período da festa São Joáo, terá lJrsa
51 eguipe especi-aJ- j-zada do CftEA§ pêrâ fazer s trlantãs Soc5-aJ-,
52 contando com o apoio da Policia Mi-litar, Conselheiros Tutelares
53 e profissionais d.a Secretaria Municipal de Assístência §oci-aI,
51$ dest.acou airrda que eet"á sendo reali-eado 8.3&l p}.ey.to de aÇão §)ara
55 atender as demandas especificas. Em ordem da pauta/ o consel-heiro
56 §r. Rj-cardo Âssi-s, apresentou pâra os membr:os do CMDCÂ a respeito
57 do CPA - Comitê de Partici-pação de Adolescentê, objetivo esse é
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participat j-vos n0s
capacitar jovens pâra serem atuantes
colegiados de Direitos, a exemplo: CMDCA, dando oportunidade na
inc-§-usã* s*cial- e abarc,anC* * *cleti-çj-dade. e*uLríbuicl{Íô rl"4
construção de politicas públicas em prol da crianÇa e adolescente.
F''oj- proposto aos mernbros a deliberação pâra apr*vaçáo do CP,A no
município de Quijingue. Com a palavra a Sr' Daniela Cristina,
destacoq"l qÍ:ê ê de qr*nde i-mp*rtâr:sia ã apr$vâçãc dc CM*Ü&. ,& Sr* "
Joana §antos, conselheiros destacou que faz necessário a inclusão
e participação de jovens junt.o ao colegiado, visto que o pnÓprio
nome 3â, diz: direitos da criae'rça e adolescente " Fqrr f im" f ícou
agrendada parã estudo e díscussÕes do conteúdo na prÓxima reunião,
conforme calendário. Nâo tendo nada mais â contrii:uir, foi dada
por encerrada reunião às 11 hcras e 2A mi-nutos, Eu, Daniela
Crj-stj-na §àl-:ra, na condi-ção de presi-Cerate, l-avrei ê preserite AT.&
que segue assinada por mim e demais presentes. Quijinque, 77 de
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