ANEXO I
ROTEIRO PARA RELATÓRIO FINAL - CONFERÊNCIA MUNICIPAL
1 - IDENTIFICAÇÃO:
Município: Uberaba
Local: Centro Administrativo da Prefeitura de Uberaba (Abertura Oficial) e UNIUBE – CAMPUS Aeroporto
Data:
 30/08/2018 Horário: das 18:30 às 22:00 e
 31/08/2018 das 07:00 às 16:30
Número de participantes:
6 Crianças (até 12 anos incompletos)
134 Adolescentes (de 12 a 18 anos incompletos)
165 Adultos (dentre eles: conselheiros de direitos, profissionais da rede de atendimento e conselheiras
tutelares)

2 - APRESENTAÇÃO
A Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDA foi convocada pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em conjunto com a Prefeitura de Uberaba através da
Secretaria de Desenvolvimento Social por meio da Resolução nº: 001 de 07/02/2018.
Teve a participação da sociedade civil, dos órgão do Sistema de Garantia de Direitos do Município de Uberaba,
de crianças e adolescentes e dos órgãos do governo vinculados a política publica voltada para criança e o
adolescente. O tema central da Conferência é “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das
Violências”. O tema foi proposto pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, baseado no
reconhecimento de que a concretização dos dispositivos previstos na Constituição Federal e no Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), apesar de diversos avanços, ainda é um desafio a ser enfrentado.
No município de Uberaba, a IX CMDCA foi estruturada nos 5 (CINCO) eixos temáticos propostos também pelo
CONANDA, para orientar os debates nos grupos de trabalho.
Foram eles:
1. Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social;
2. Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Crianças e Adolescentes ;
3.
Orçamento
e
Financiamento
das
Políticas
para
Crianças
e
Adolescentes;
4. Participação, Comunicação Social e Protagonismo de Crianças e Adolescentes;
5. Espaços de Gestão e Controle Social das Políticas Públicas de Promoção, Proteção e Defesa dos
Direitos das Crianças e Adolescentes.
IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – IX CMDCA foi realizada no dia 30 de
agosto, abertura oficial, no Centro Administrativo da Prefeitura de Uberaba e dia 31 de agosto na UNIUBE CAMPUS AEROPORTO.

3 - PROGRAMAÇÃO
30/08/2018 – Anfiteatro - Prefeitura de Uberaba
18:00 – Credenciamento/Coffee break
19:00 –Apresentação Cultural
19:15 -Abertura Oficial – Marco Túlio Azevedo Cury – Secretário Municipal de Desenvolvimento Social
19:40 – Apresentação e apreciação do Regimento da IX Conferência
Nathan Henrique Oliveira Sabino – Monitor do Parlamento Jovem
20:00 - Palestra Magna
Tema: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências”
21:30 – Debate
22:00 – Encerramento
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31/08/2018 – UNIUBE
07:30 - Credenciamento/Coffee break
08:00 – Divisão/Discussão de Eixos
Eixo 1: Garantia dos Direitos e Políticas Públicas Integradas e de Inclusão Social;
Facilitador: Michelle Carvalho Santos – Assistente Social / Gerente do CREAS – Centro de Referencia
Especializado de Assistência Social
Coordenador: Maria Amélia Passani – Assistente Social / LAC – Casa do Menino
Eixo 2: Prevenção e Enfrentamento da Violência Contra Criança e Adolescentes;
Facilitador: Thiago Costa Fonseca – Psicólogo/Especialista em Serviços Públicos
Coordenador: Cynthia Manzi– Assistente Social LBV
Eixo 3: Orçamento e Financiamento das Políticas para Crianças e Adolescentes.
Facilitador: Miriam Maria José dos Santos - Pós Graduada em Políticas Sociais
Coordenador: Nathália de Carvalho Bizinotto – Conselheira Comdicau
Eixo 4: Participação, comunicação social e protagonismo de crianças e adolescentes.
Facilitador: Rochelle Gutierrez Bazaga – Superintendência de Políticas da Juventude
Coordenador: Laura Maria Cruz da Silva –Parlamento Jovem
Eixo 5: Espaços de gestão e controle social das políticas públicas de crianças e adolescentes.
Facilitador: Eide Suzana Faria – Advogada – SEDESE
Coordenador: Jacilane de Barros Ribeiro – Assistente Social / Presidente do COMDICAU
12:00 – Intervalo
13:30 – Aprovação das Propostas
15:30 - Leitura do Regulamento para Eleição dos Delegados – Conferência Estadual
16:00 – Eleição dos Delegados – Conferência Estadual
16:30 – Encerramento

4 - APRESENTAÇÃO CULTURAL
A abertura da IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente foi abrilhantada com a
apresentação cultual da música “Amigos Sol, Amigo Lua” de Benito de Paula, interpretada pelas
crianças/adolescentes acolhidos na Casa de Acolhimento Catarino Souto.

5 - PALESTRA
A Palestra Magna teve como tema: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências” e foi
proferida pela Senhora MIRIAM MARIA JOSÉ DOS SANTOS (Pós Graduada em Políticas Sociais, ex Presidente do
CONANDA – período de 2012/2014.)

6 - METODOLOGIA
Os procedimentos metodológicos foram categorizados em duas fases: a fase preparatória da conferência
municipal dos direitos da criança e do adolescente e a realização da conferência.
Fase Preparatória da Conferência Municipal: Constituiu-se uma comissão organizadora. Realizou
periodicamente reuniões dessa comissão para tratar de assuntos pertinentes a realização da IX CMDCA. Foi
proposto estratégias de mobilização e divulgação da IXCMDCA através dos meios de comunicação e no dia
07/06/2018 aconteceu uma reunião ampliada com as organizações governamentais e da sociedade civil que
compõe o Sistema de Garantia de Direitos que teve o objetivo de orientar sobre a realização das préconferências.
Realização da Conferência Municipal:
A Plenária se reuniu no dia 30/08/2018, a partir das 18 horas, para a sessão de abertura e instalação da IX
Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Uberaba - IX CMDCA. A mesma foi
constituída por delegados, observadores e convidados. A Casa de Acolhimento Catarina Souto realizou a
apresentação cultural e após fez a leitura do Regimento Interno e aprovado pelos delegados presentes.
Posteriormente foi proferida a palestra Magna com o tema: “Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento
das Violências”.
No dia 31/08/2018 a partir das 07:30 iniciou a segunda sessão da IX CMDCA, com a distribuição dos membros
da IX CMDCA em 5 grupos de trabalho, cada participante no ato da sua inscrição escolheu o grupo no qual iria
participar. A ementa e os objetivos dos eixos da IX CMDCA foram apresentados e discutidos nos grupo e em
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cada grupo foram tratados apenas o eixo específico, conforme definidos em Resoluções nº: 202 e 207 do
CONANDA e Orientação nº: 002/2018 do CEDCA. Os participantes credenciados como observadores ou
convidados participaram dos grupos de trabalho conforme distribuição de vagas no ato da inscrição. Durante a
discussão nos grupos de trabalho apresentou-se as propostas obtidas nas pré-conferências municipais, onde
cada grupo elegeu propostas, para cada esfera de governo. Ao término da exposição de cada proposta, a
coordenação do grupo de trabalho abriu espaço para discussões, propostas e esclarecimentos, por escrito ou
oralmente, não extrapolando o tempo estabelecido pela comissão organizadora. Cada grupo de trabalho
contou com 1 (um) coordenador, 1 (um) facilitador, indicados pela Comissão Organizadora e 1 (um) relator,
escolhido pelo grupo e, ao final, foi elaborado um relatório síntese das discussões que conteve as conclusões e
as propostas prioritárias acerca do eixo, aprovadas pelo grupo, no qual foram entregue à mesa coordenadora
da Plenária Final.
Após o intervalo do almoço, a Plenária Final iniciou as 13:30 exerceu o poder máximo da IX Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Uberaba - IX CMDCA e foi regida pela Presidente do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
A equipe de relatores efetuou a leitura do Relatório de cada grupo de trabalho, assegurando aos membros da
Plenária Final o direito de solicitar o exame em destaque de qualquer um de seus pontos. As decisões da
Plenária foram tomadas por maioria simples e conforme deliberado pelo CEDCA foi deliberado e aprovado 2
(duas) propostas por eixo para cada esfera de governo estadual e nacional e 4 propostas por eixo para esfera
municipal.
Em seguida leu-se o regulamento para eleição dos delegados para a conferência estadual e elegeu-se 03 (três)
adolescente, 01 (um) Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representante da
Sociedade Civil, 01 (um) Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representante
Governamental, 01 (um) Conselheiro Tutelar e 02 (dois) representante de “outros segmentos”, para cada
delegado titular foi eleito um delegado suplente.
A IX CMDCA encerrou as 16:00 com uma confraternização entre os presentes.

7 - PROPOSTAS E PRODUTOS
ANEXO II

8 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (SE HOUVER)
Responsável pela redação do relatório:
- Membros da comissão organizadora da IX CMDCA
a) Fernanda Moreira Araujo – Conselheira Governamental / Representante da Secretaria de
Desenvolvimento Social;
b) Rochelle Guitierrez Bazaga – Conselheira Governamental - Representante da Chefia Gabinete
c) Jacilane de Barro Ribeiro – Conselheira Sociedade Civil / Representante dos trabalhadores da área;
d) Débora Nunes de Oliveira Almeida dos Reis – Conselheira Sociedade Civil / Representante de
Entidades de Atendimento à Criança Adolescente-Área de Saúde;
e) Shirley Pereira Dias – Conselheira Sociedade Civil - Representantes Entidades Atendimento à Criança e
Adolescente com Deficiência
f) Laura Maria Cruz da Silva – Grêmio Estudantil da Escola Estadual Marechal Humberto de Alencar –
Castelo Branco;
g) Michelle Carvalho Santos, Assistente Social/Vice Presidente do Conselho Municipal de Assistência
Social / Gerente do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social;
h) Verediana Pereira de Freitas - Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
E-mail e telefone de contato: (34) 3332-3737 – comdicau@uberabadigital.com.br
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ANEXO II
FORMULÁRIO PARA SÍNTESE DAS PROPOSTAS EM ÂMBITO ESTADUAL E NACIONAL
Tema da Conferência: Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências – 2018
Nome do Município: Uberaba - Data da Realização: 30 e 31 de agosto de 2018

Eixo

Propostas
Âmbito
Estadual
Ampliação da oferta de vagas desde a
educação infantil até o ensino médio, assim
como em cursos profissionalizantes, de
modo a garantir o acesso ao direito
fundamental à educação e profissionalização

Âmbito
Nacional
Ampliação da oferta de vagas desde a educação
infantil até o ensino médio, assim como em cursos
profissionalizantes, de modo a garantir o acesso ao
direito fundamental à educação e profissionalização

Eixo 1. Garantia dos
Direitos e Políticas
Públicas Integradas e Promover e fortalecer projetos de
de Inclusão Social protagonismo nas instituições para as
crianças e adolescentes desde a educação
infantil, para que sejam protagonistas de
suas histórias, deixando de serem meros
expectadores, passando a ser agentes ativos
de transformação ao meio em que vivem

Garantir que os serviços de atendimento a criança e
adolescentes proporcionem a capacitação continuada
dos seus profissionais por meio de informações
atualizadas e contextualizadas sobre diversidade
cultural e indentitária

1 - Criar uma delegacia especializada com
linha telefônica específica para denúncia,
atendimento e acolhimento prioritário das
crianças e dos adolescentes vitimas de
violências, onde tenham profissionais
qualificados para cuidarem de cada situação
e ampla divulgação nos meios midiáticos

1 - Agregar, criar e Efetivar através de política pública
a contratação de profissionais: assistentes sociais,
psicólogos, neuropedagogos, psicopedagogos e
terapeuta ocupacional em regime integral nas
instituições de ensino para trabalhar com os alunos e
famílias para a prevenção e enfrentamento das
violências contra crianças e adolescentes

Eixo 2. Prevenção e
Enfrentamento da
Violência Contra
Crianças e
Adolescentes

Eixo 3. Orçamento e
Financiamento das
Políticas para Crianças
e
Adolescentes

2. Aumentar o número de vagas para cursos,
expandindo as opções de áreas, facilitando o
acesso e a inserção no mercado de trabalho
criando exigência igualitária entre os gêneros
através da Lei do Jovem Aprendiz e
promovendo melhor divulgação
1. Diversificar e ampliar as formas de
financiamento dos Fundos dos direitos da
criança e do adolescente (municipal,
estadual, nacional e distrital), além de
garantir uma gestão efetiva e a melhor
aplicação
dos
valores
arrecadados,
estimulando a contribuição das empresas
privadas e a vinculação compulsória de
percentual dos
lucros das instituições
financeiras aos fundos da Criança e do
Adolescente

1. Garantir que os entes federativos tenham dotação
orçamentária conforme determina o ECA , recursos
para assegurar, possibilitar os direitos básicos da
criança e adolescente
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2. Criar e implementar no ensino regular 2. Diversificar e ampliar as formas de financiamento
atividades complementares extracurriculares dos Fundos dos direitos da criança e do adolescente
de ‘Educação para Finanças Públicas’, (como (municipal, estadual, nacional e distrital), além de
garantir uma gestão efetiva e a melhor aplicação dos
por exemplo realização de eventos anuais
valores arrecadados, estimulando a contribuição das
sobre essa temática) com vistas a dar
empresas privadas e a vinculação compulsória de
condições para que a criança e adolescente percentual dos lucros das instituições financeiras aos
desde cedo saiba sobre os destinos dos fundos da Criança e do Adolescente
recursos públicos e possa exercer
efetivamente o papel de controle social.

1. Criar e garantir oficinas que estimulem o
protagonismo das crianças e adolescentes
enquanto sujeitos de direitos e deveres nas
instituições de ensino, serviços
socioassistenciais e comunidade
disponibilizando obrigatoriamente
profissionais da área de psicologia, serviço
social, nutrição e direito.

Eixo 4. Participação,
Comunicação Social e
Protagonismo de 2. Realizar o levantamento das regiões,
principalmente rurais, onde não existem
Crianças e
redes modernas de internet e telefonia, com
Adolescentes
a implantação, ampliação e melhoria das
redes, além da disponibilização dos
laboratórios de informática para toda as
crianças e adolescentes, em locais como
escolas, UBS, CRAS e Associações de bairro e
garantir que haja profissionais nesses
espaços para acompanhamento nos recursos
tecnológicos.
1. Criar espaços de discussões permanentes
nos ambientes de atendimento a crianças e
adolescentes que incluam os temas:
Conselhos de Direitos, Estatuto da Criança e
do Adolescente, Políticas
públicas,
participação social, orçamento e conselho
tutelar para o fortalecimento da democracia
e fomentar a participação do público alvo
nos espaços de controle social

Eixo 5. Espaços de
Gestão e Controle
Social das Políticas
Públicas de Criança e
Adolescentes
2. Mobilizar o município, o Estado, a União e
os Conselhos de Direitos, proporcionando
qualificação e formação contínua dos atores
do Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente, promovendo a
efetivação das ações nas três esferas do
governo.

1. Levar as discussões e deliberações de políticas aos
locais onde encontra-se crianças, adolescentes e
jovens: instituições, universidades, escolas e etc.

2. Simplificar a linguagem e metodologia dos espaços
de controle social para que crianças e adolescentes
possam participar de forma efetiva, reforçando assim
a sua contribuição nas discussões e deliberações das
políticas públicas.

1. Mobilizar o município, o Estado, a União e os
Conselhos de Direitos, proporcionando qualificação e
formação contínua dos atores do Sistema de Garantia
de Direitos da Criança e do Adolescente, promovendo
a efetivação das ações nas três esferas do governo.

2. Criar espaços de discussões permanentes nos
ambientes de atendimento a crianças e adolescentes
que incluam os temas: Conselhos de Direitos,
Estatuto da Criança e do Adolescente, Políticas
públicas, participação social, orçamento e conselho
tutelar para o fortalecimento da democracia e
fomentar a participação do público alvo nos espaços
de controle social

*Legenda: E: Âmbito Estadual; N: Âmbito Nacional
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ANEXO III
FORMULÁRIO PARA SÍNTESE DAS PROPOSTAS EM ÂMBITO MUNICIPAL
Tema da Conferência: Proteção Integral, Diversidade e Enfrentamento das Violências – 2018
Nome do Município: Uberaba - Data da Realização: 30 e 31 de agosto de 2018
Eixo

Propostas no Âmbito Municipal

1. Ampliação de centros esportivos e 4- Ampliar e fortalecer os centros de
culturais para o atendimento das crianças e reabilitação para crianças e adolescentes, que
adolescentes no contra turno escolar, em já se encontram com alguma dependência
locais estratégicos que atendam a área de química (álcool, cigarro, crack, cocaína, etc.)
abrangência, oferecendo transporte gratuito
para

quem

precisar

e

ampliando

a

capacidade de inclusão
Eixo 1. Garantia
dos
Direitos e Políticas
Públicas Integradas
e de Inclusão Social

2. Criação e ampliação de Instituição da
Sociedade Civil ou Poder Público de inclusão
social para a formação integral do aluno do
campo, onde proporcionaria cursos diversos,
esportes, línguas, danças e demais políticas
setoriais

5. Criar programas e projetos de
atendimentos a crianças e adolescentes, que
apresentam gravidez precoce no Município
de Uberaba, envolvendo as políticas públicas
de educação, saúde e assistência social

3. Garantir que crianças e adolescentes

tenham
acesso
de
qualidade
no
atendimento na área da saúde médica,
psicológica e assistência social, ampliando a
oferta de atendimento com maior número
de profissionais e melhoria na infraestrutura
dos serviços
1. Promover, criar e Estabelecer fóruns de
debate tendo como público alvo crianças e
adolescentes para prevenir e enfrentar as
violências e as discriminações contra as
diversidades infanto-juvenil com vistas a
promoção
de
projetos
e
ações,
estabelecendo integração entre Escolas,
CRAS, Saúde e Sociedade Civil por meio de
Equipe multiprofissional e intersetorial.
Eixo 2. Prevenção e
Enfrentamento da
Violência Contra
Crianças e
Adolescentes

4. Criar nos espaços de convivência, cultura e
de esporte e lazer, programas que envolvam
setores da educação, saúde e assistência
social promovendo atividades com temas
específicos e projetos de prevenção ao
enfrentamento à violência com ações
recreativas e sócio educativas em parcerias
para oferecer transporte e alimentação

2. Criar Oficinas Temáticas e Palestras Sócio
Educativas para Garantir de maneira legal,
através de Resoluções ou Atos Oficiais, na
forma de convite, visando a participação
efetiva da família
5.
Aumentar o número de vagas para cursos,
expandindo as opções de áreas, facilitando o
acesso e a inserção no mercado de trabalho
criando exigência igualitária entre os
gêneros através da Lei do Jovem Aprendiz e
promovendo melhor divulgação
xxx.
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1. Criar a União dos Grêmios Estudantis de

Uberaba que teria como um dos objetivos
articular junto ao poder executivo e
legislativo a aplicação do recurso público nas
políticas para Criança e Adolescente,
obedecendo ao princípio da prioridade
absoluta

4. Facilitar o acesso e divulgar de forma
ampla e simplificada o Orçamento da Criança
e Adolescente, por meio dos grêmios
estudantis e conselhos escolares para que a
comunidade em geral e especialmente as
próprias crianças e adolescentes possam
acompanhar a destinação dos recursos

Estimular
e
universalizar
o
estabelecimento de grêmios estudantis nas
Eixo 3. Orçamento
escolas municipais, estaduais e nos
e
Institutos Federais na cidade de Uberaba,
Financiamento das
para então submeter à análise dos grêmios a
Políticas para
situação orçamentária das escolas e
Crianças e
propiciar uma pactuação multilateral em
Adolescentes
relação às formas que o recurso público
deve ser utilizado no contexto escolar
5.
2.

3. Realizar campanhas informativas sobre a

importância das políticas públicas voltadas
para crianças e adolescentes com o objetivo
de ampliar as doações e destinação do
imposto de renda de pessoa física e imposto
devido pelas empresas aos Fundos da
Criança e Adolescente.

xxx.

Criar espaços participativos como
associações de bairros junto ao poder
4.
público.
1.

Eixo 4.
Participação,
Comunicação Social
e Protagonismo de
Crianças e
Adolescentes

levar as discussões e deliberações de
políticas aos locais onde encontra-se
crianças, adolescentes e jovens: instituições,
5.
universidades, escolas e etc.
2.

3. Criação de conteúdo visual por meio de grupos
em rede sociais, blogs e sites para análise e
debate do processo de criação das leis de
combate ao ciber-bulling.

1. Promover e instrumentalizar nos espaços de
atendimento a Criança e ao adolescente ações
para que as famílias conheçam e reivindiquem
os seus direitos.

Eixo 5. Espaços de
Gestão e Controle
Social das Políticas
Públicas de Criança
e Adolescentes

xxx.
4. Mobilizar o município, o Estado, a União e os
Conselhos
de
Direitos,
proporcionando
qualificação e formação contínua dos atores do
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do
Adolescente, promovendo a efetivação das ações
nas três esferas do governo

2. promover divulgação do processo de escolhas 5. Criar espaços de discussões permanentes nos
dos Conselheiros Tutelares, bem como usar os
meios de comunicação modernos, redes sociais e
WhatsApp para divulgar os meios de controle
social, fazendo os conselhos da Criança e do
Adolescente campanhas de mobilização

3. Promover campanhas de acordo com a
demanda de violação atendidas na cidade sobre a
atuação dos Conselhos tutelares nos espaços de
atendimento a criança e ao adolescente

ambientes de atendimento a crianças e
adolescentes que incluam os temas: Conselhos de
Direitos, Estatuto da Criança e do Adolescente,
Políticas públicas, participação social, orçamento e
conselho tutelar para o
fortalecimento da
democracia e fomentar a participação do público
alvo nos espaços de controle social

xxx.
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ANEXO IV - RELAÇÃO DOS DELEGADOS E SUPLENTES ELEITOS NA CONFERÊNCIA MUNICIPAIL– Ano 2018
Município: Uberaba/MG_____________________
Data da Realização: 30 e 31 de agosto de 2018
Categoria (Poder
Público ou
Sociedade civil)

Segmento

X

E.M.

Nathaly Fatima Amorim

X

Andriely Viana Buch

X

Nome Completo

Titular

Kevin Douglas Costa de Sousa

Suplente

Carteira de
Identidade (Nº, RG,
Emissor)

CPF

Telefone (34)

E-mail

Adolescente

98838-8485

kevincosta@gmal.com

E.E

Adolescente

99829-1879

nathalyfatimaamorim@gmail.com

E.M

Adolescente

99925-6503

projetosespeciais@uberabadigital.com.br
servicosocialsemed@uberabadigital.com.br

loverlayray@outlook.com

Rayanne Gabrielle Maseto
Mendes

X

E.M

Adolescente

98809-3849

Isabela Thaís Ferreira Lima

X

E.M.

Adolescente

99766-5796

Tania Helen Alves

X

E.M

Adolescente

99811-1649

taniahelenalves@hotmail.com

Sociedade Civil

Conselheira
Direito

SSP/MG
120.294-48

029.581.756-93

99912-9916

socialguadalupe@gmail.com
jacilanebribeiro@yahoo.com.br

Sociedade Civil

Conselheira
Direito

SSP/MG
3.678.704

534.075.476-68

99994-8194

shirleydias02@hotmail.com

Conselheira
Tutelar

SSP/MG
3.562.476

026.149.816-99

9927-1386

elci.denis@hotmail.com
elcidenis@yahoo.com.br

Jacilane de Barros Ribeiro

X

Shirley Pereira Dias

Elci Maria de Jesus Nunes

X

X

Cristiane Alves de Oliveira

Gabriela Fernandes Guimarães

Bruna Alves Cardoso

Conselheira
tutelar

SSP/MG 13.509.565

078.822.396-82

CRAS

Rede de
atendimento

SSP/SP
47.912.298-2

397.683.278-20

Casa Acolhimento

Rede de
Atendimento

SSP/MG 16.107.944

095.320.996-01

x

X

X

99179-6365
3312-5369
99170-2216

cristiane_psico@hotmail.com

3316-1012
hi.gabys@gmail.com

99331-2586

brunacrdoso90@hotmail.com

