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REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 4 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 5 

 6 

Aos seis dias de maio de dois mil e vinte e um, às 13h30min, conforme lista de presença 7 

anexa (captura de tela com os conselheiros presentes), reuniram-se de forma remota (via 8 

Google Meet) para reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 9 

do Adolescente (CMDCA). O presidente Weiss realizou a abertura da reunião dando uma boa 10 

tarde a todos e pedindo para que a reunião durasse no máximo 1h30min para que não ficasse 11 

muito cansativa. A secretária executiva Luana repassou a pauta: 1. Relatório das atividades 12 

do Conselho Tutelar: A conselheira Tutelar Agda foi convidada para participar da reunião e 13 

esteve presente, apresentando o relatório de atendimentos realizados pelo Conselho Tutelar 14 

dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. A conselheira frisou que nestes meses 15 

atenderam diversas demandas como: violência sexual, violência física, violência psicológica, 16 

conteúdo pornográfico, conflito familiar, negligência e abandono de incapaz, porém, o maior 17 

desafio do último mês foi no que tange à negligência escolar, principalmente de adolescentes 18 

e explicou que já houve reunião com a educação para que as escolas realizassem a buscativa, 19 

para que houvesse um esforço no sentido de resolver essas demandas dentro da própria escola. 20 

A representante da educação Joscemara explicou que hoje está trabalhando em creche e não 21 

vislumbra o problema da negligência escolar com crianças desta idade e que os pais tem sido 22 

participativos. Agda explicou que a questão da negligência escolar está ocorrendo 23 

principalmente com os adolescentes, que frequentam a rede estadual e não municipal. O 24 

presidente Weiss trouxe a necessidade de acompanhar os relatórios de atendimento do 25 

Conselho Tutelar dos próximos meses para entender se as demandas estão aumentando ou 26 

diminuindo e pediu à Agda se poderia trazer na reunião do Conselho do mês de junho os 27 

relatórios dos meses de abril, maio e junho e esta concordou. 2. Convocação de suplente do 28 

Conselho Tutelar: Agda trouxe a necessidade de contratação de novo/a Conselheiro/a 29 

Tutelar em substituição à conselheira Alice, que pediu exoneração no dia 26 de abril. Daiane 30 

repassou que já havia recebido esta demanda e inclusive já conversou com o prefeito, que 31 

autorizou a contratação. Trouxe ainda, que só estava aguardando a reunião o Conselho para 32 

deliberação sobre envio de ofício ao Poder Executivo. Luana ficou responsável por enviar 33 

ofício ao Executivo pedindo a nomeação de novo/a Conselheiro/a Tutelar. Daiane explica 34 

ainda, que quando a Conselheira Jaqueline sair de licença maternidade, será convocado/a 35 

outro/a Conselheiro/a para ficar no lugar dela nesse período e afirma ainda que para o período 36 

de férias das Conselheiras não nomear suplente. Repassou ainda que a primeira suplente do 37 

Conselho é a Aline. Agda falou da importância da capacitação que será realizada no mês de 38 

junho e Daiane informou que a capacitação está em trâmite para assinatura de contrato e 39 

assim que o contrato estiver assinado deverá ser realizada a convocação dos suplentes para 40 

que também participem. Luana ficou responsável por expedir ofício de convocação às 41 

titulares e suplente para participar da Capacitação. 3. Status da revisão da Lei do Conselho 42 

Tutelar: Daiane explicou que diante da implantação de cartão ponto no Conselho Tutelar e 43 

outras demandas, foi necessário redigir minuta de alteração da Lei do Conselho Tutelar, que 44 

está para analise do setor jurídico. Agda repassou que o conselho já enviou a proposta de 45 

alteração do Regimento Interno do Conselho para que o jurídico analise. Luana explica que a 46 

minuta de alteração da Lei será enviada aos membros do CMDCA caso tenham sugestões ou 47 

considerações a fazer. 4. Atuais necessidades e demandas do Conselho Tutelar: Luana 48 

questionou a Conselheira Agda sobre as atuais necessidades e demandas do Conselho Tutelar 49 

e Agda repassou que no geral, o trabalho do Conselho Tutelar está indo muito bem e que o 50 
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contato com a rede esta mais fácil, que estão tendo bastante contato, sempre conversando para 51 

a resolução das demandas e que o ponto que está mais complicado é a questão da negligência 52 

escolar e que há necessidade da educação estadual realizar buscativa destes adolescentes. 53 

Sheila explicou que está representando a APP da Miguel Couto neste Conselho e se 54 

comprometeu a conversar com a diretora desta escola. 5. Feedback da Capacitação de 55 

Escuta Especializada: Daiane explicou como foi a experiência do curso e informou que 56 

todas as participantes agora estão preparadas para criar o protocolo da escuta especializada no 57 

município e que o próximo passo será criar um Comitê para isso. Weiss questionou quando 58 

será formado este Comitê e quando o protocolo estará pronto. Daiane informou que no dia 59 

12/05 haverá reunião da Assistência Social para escolha das pessoas da Secretaria que 60 

participarão deste Comitê juntamente com representantes da Secretaria da Saúde, Secretaria 61 

de Educação, Polícia Civil, Conselho Tutelar e representantes da Educação do Estado. Ficou 62 

combinado que Luana enviará ofícios para estes atores da rede de proteção para que indiquem 63 

os representantes que após, serão nomeados através de portaria emitida pelo Prefeito. Daiane 64 

esclareceu que esta Comissão será multidisciplinar e permanente, pois realizará também a 65 

avaliação e monitoramento. 6. Outros: Daiane relembrou do fórum, que ocorrerá dia 25/05, 66 

às 13h30min e ficou de enviar o link de todos os editais para o grupo de WhatsApp. Sheila 67 

sugeriu a realizar a divulgação dos fóruns através da Tânia para as associações de moradores e 68 

Daiane informa que já foi enviado e-mail para os funcionários da prefeitura e também foi 69 

divulgado na rádio e no site da prefeitura. Luana trouxe a necessidade de realização de 70 

reunião extraordinária para tratar do edital do FIA e alteração da Lei do Conselho, aprovada a 71 

data de 11/05, às 13h30min na sala de reuniões do CREAS. Explicou ainda, que a ata desta 72 

reunião será enviada através de WhatsApp para aprovação e, após aprovada, será anexada 73 

juntamente com a captura da tela da reunião com os presentes e captura de tela do WhatssAp 74 

com a aprovação da ata, desta forma, não haverá a necessidade de assinatura da Ata. O 75 

presidente Weiss encerrou a reunião agradecendo a presença e participação de todos e 76 

desejando uma boa tarde. Sem mais, eu Luana Murara Rodrigues, lavro a presente ata, que 77 

após foi aprovada pelos presentes. 78 
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