
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social realizaram no dia 07/11/2018, a VI 
Conferência Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes de Morro 
da Garça/MG, cujo tema é "Proteção integral, diversidade e enfrentamento das 
violências". 
Neste ano de 2018, esta tem como objetivo mobilizar os integrantes do Sistema 
de Garantia de Direitos - SGD, crianças, adolescentes e a sociedade para a 
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. 
O Sr. César Afonso de Souza realizou a abertura oficial do evento. Na 
oportunidade discursaram o Exmº. Sr. José Maria de Castro Matos, Prefeito 
Municipal; o Exmoº. Dr. Rodrigo Gonçalves Marciano de Oliveira, Promotor de 
Justiça da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Curvelo e a Sra. Ana 
Carolina Coelho e Castro Freitas, Secretária Municipal de Desenvolvimento 
Social.  
As palestras foram proferidas pela Sra. Ivone Pereira Castro Silva, Assistente 
Social, Vice Presidente do Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência 
Social de Minas Gerais e Secretária de Assistência Social de Cordisburgo e 
pela Sra. Renata Dionísio Figueiredo Maciel, Assistente Social, Pós-graduada 
em Políticas Públicas em Gestão de Pessoas com ênfase em RH e atualmente 
trabalha na implantação do Serviço de Proteção Social Especial para pessoas 
com deficiência e suas famílias (Centro-Dia) da APAE Curvelo. 
No segundo momento da Conferência Municipal, o público foi dividido em 5 
grupos de trabalho para discussões e apresentações das propostas para os 5 
eixos; as propostas aprovadas serão enviadas ao Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA).  
 
Após este momento, ocorreu a eleição para Delegados da Conferência 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que acontecerá de Janeiro 
a Julho de 2019, ficando assim definido: 
 
a) 01 (um) criança ou adolescente: 
         - Yris Geovana Barbosa de Castro (Titular) 
         - Emanuel Carlos Sousa Silva (Suplente) 
 
b) 01 (um) Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
representante da sociedade civil: 
         - Paula Regina Sampaio da Silva (Titular) 
         - Fernanda Martins da Silva (Suplente) 
 
c) 01 (um) Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
representante governamental: 
        - César Augusto Silveira de Souza (Titular) 
        - Glessana Ferreira da Cruz Coelho (Suplente) 
 
d) 01 (um) Conselheiro Tutelar: 
        - Rosely Antunes Cerqueira de Castro (Titular) 
        - Filipe Ribeiro do Rego (Suplente) 



 
e) 01 (um) de outros segmentos a(rede de atendimento, movimentos sociais, 
representantes do Sistema de Justiça, representantes do Poder Legislativo 
Municipal): 
        - Luciana Barbosa (Titular) 
        - Cláudio Amadeu da Silva (Suplente) 
 
A Conferência Municipal reuniu representantes das crianças e adolescentes, 
conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente, conselheiros 
tutelares, órgãos públicos com políticas de atendimento à criança e 
adolescente, conselhos setoriais que atuam na área da criança e adolescente, 
do sistema de justiça, da segurança pública, dos profissionais das políticas 
setoriais básicas, dos vereadores, de outros conselhos municipais, dos 
secretários municipais e demais funcionários da Prefeitura, de instituições 
religiosas, associações comunitárias, dos grupos de convivência, entre outros..  
 
Abrilhantando o evento, o Hino Nacional foi cantado e tocado pelo 
músico Vítor Vidal (professor do Grupo de Violão "Com a corda toda", de Morro 
da Garça) e pelas apresentações de dança do Grupo de Dança do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, coordenado pela bailarina Paula 
Medeiros.  
 


