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ATA nº 017 de 18 de novembro de 2021 2 

 3 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 4 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 5 

 6 

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, reuniram-se na sala 7 

de reunião do Creas para a reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da 8 

Criança e do Adolescente - CMDCA conforme lista de presença anexa. Justificaram 9 

ausência: Carina estará em reunião mensal com as enfermeiras e gestão; Sheila 10 

em Conselho de Classe; Katty não pode participar; Michelli férias e o Conselho 11 

Tutelar está com a equipe reduzida e atendimento agendado. O presidente Norberto 12 

iniciou a reunião desejando as boas vindas de todos os conselheiros dando 13 

sequência na pauta (anexo). 1- Edital do Processo de Escolha para Suplentes do 14 

Conselho Tutelar (Campanha e Eleição): Thais informou que dia 31/10/2021 15 

ocorreu a prova com as 4 (quatro) candidatas finalistas e todas atingiram e média 16 

necessária para dar continuidade no processo de escolha para Suplente do 17 

Conselho Tutelar. Dia 10/11/2021 aconteceu a reunião com as candidatas para 18 

eleição e explicação/dúvidas sobre a campanha eleitoral e dia 28/11/2021 será a 19 

eleição no Creas das 08:00h as 17:00h contando com a presença da Thais, Sandra, 20 

Cherli e Silvania. O Presidente Norberto virá para abertura e fechamento da Eleição 21 

neste dia. 2 – Campanha de Arrecadação FIA – Pessoa Física e Jurídica: Cherli 22 

explicou que deverá ser realizado a campanha de arrecadação do FIA e que nos 23 

anos anteriores eram realizadas as visitas pessoalmente nas empresas. Como 24 

sugestão seria realizar um folder para enviar por e-mail a todas as empresas 25 

estarem cientes para a doação do FIA – Fundo para Infância e Adolescência devido 26 

o pouco tempo para se organizar em realizar as visitas. Norberto com a palavra 27 

repassou que o (%) percentual da dedução do imposto de renda de pessoa jurídica 28 

são as empresas que possuem o Lucro Presumido conseguem realizar a doação do 29 

percentual para o FIA, e devido a pandemia não tivemos nenhum projeto inscrito. 30 

Explanou que no nosso Município tem 4 (quatro) escritórios de contabilidade e por 31 

serem poucas empresas deveria ser realizado as visitas pessoalmente para a 32 

Campanha de Arrecadação do FIA em relação à Pessoa Jurídica. Joscemara trouxe 33 

a informação que um professor tentou realizar a doação e não conseguiu executar 34 

no sistema ao realizar o Imposto de Renda, e enviou no grupo de WhatsApp do 35 

CMDCA o folder da divulgação do FIA realizada no início do ano 2021 para 36 

conhecimento de como foi confeccionado o folder e divulgado. Norberto vai 37 

conversar com a Ana da ACIAS – Associação Empresarial de Schroeder para mais 38 

informações das empresas de como recebem e incentivam essa doação para o FIA 39 

no período da declaração do imposto de renda. Cherli irá buscar mais informações 40 

para trazer na próxima reunião. 3 – Edital Fórum/Mandato Membros: Cherli trouxe 41 

a informação que precisa ser realizado um Fórum para compor os 2 (dois) 42 

Adolescentes (titular e suplente) e 1 (um) Suplente no lugar da Elisa Viergutz como 43 

Representante de Entidade de promoção e defesa dos direitos à criança e 44 

adolescente que estão faltando para compor o Conselho. Repassou também a 45 

informação sobre o vencimento do mandato no Conselho que foi prorrogado devido 46 

a Pandemia (Resolução 04/2020). Estão com vencimento do mandato os 47 

conselheiros Norberto Weiss - Representante de Entidade de promoção e defesa 48 

dos direitos à criança e adolescente e a Sheila Adriana Muller - Representante de 49 

Entidade de atendimento ou com programa com registro no CMDCA. Como 50 
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sugestão de data Cherli propôs realizar o Fórum ainda este ano na data de 51 

14/12/2021 as 08:30h na sala de reunião do Creas. Joscemara sugeriu verificar com 52 

a Marlene da Prefeitura se a Entidade Amiga Solidária ainda existe para solicitar 53 

indicação no lugar da Elisa Viergutz e a Thais sugeriu fazer o convite para a 54 

Entidade Fome de Amor que hoje é o Projeto Semear a participarem do Fórum. 55 

Norberto deu a sugestão dos conselheiros atuais participarem do Fórum para a 56 

Eleição dos novos representantes conselheiros. Todos presentes concordaram em 57 

realizar o Fórum ainda esse ano conforme sugerido por Cherli e definido pelo dia 58 

14/12/2021 as 08:30h na sala do Creas. Cherli irá redigir o Edital do Fórum para ser 59 

divulgado nos meios de comunicação. 4 – Crianças com dificuldades de 60 

aprendizagem: Cherli repassou o recado da Katty que enviou via WhatsApp que 61 

não pode estar presente na reunião em relação a esse assunto das crianças com 62 

dificuldades de aprendizagem. Segundo Katty informou que conversou com a 63 

Secretaria da Educação e estão verificando de como irão realizar esse 64 

demonstrativo sobre essa demanda e assim que tiver as devidas informações vai 65 

trazer em reunião. Joscemara frisou que realmente teve um aumento nessa 66 

demanda e que a rede não possui o profissional Fonoaudiólogo para poder trabalhar 67 

juntamente com essas questões, bem como a falta do profissional Psicólogo. 68 

Norberto informou que foi convocado para uma reunião dia 23/11/2021 na sala do 69 

Creas as 13:30h sobre essa demanda de dificuldade de aprendizagem do Município, 70 

assunto já levantado anteriormente em reunião do Conselho. Essa reunião irá 71 

acontecer juntamente com os representantes das Escolas Básicas do Munícipio de 72 

Schroeder (Luiz Delfino, Profª Elisa Cláudio de Aguiar e Miguel Couto), bem como o 73 

COMED – Conselho Municipal de Educação, Secretária de Educação e o Conselho 74 

Tutelar. 5 – Recebidos/Enviados/Portaria Nomeação: Cherli informou o 75 

recebimento por e-mail do CMDCA o Ofício nº 108/CT/2021 do Conselho Tutelar 76 

informando a desistência Nadini Maciel devido a alteração da data para a viagem do 77 

Congressul, diante do Ofício da desistência não será mais utilizado o valor das 78 

despesas cotadas e descrito em ATA 018. Somente o valor de passagem área da 79 

Luciene que prestará contas do valor utilizado. Informado também o recebimento do 80 

Ofício circular nº 39/2021/CONANDA referente o assunto: Encaminha a Portaria nº 81 

3.550, de 18 de outubro de 2021 – Prorrogação do Prazo de Cadastramento, bem 82 

como o recebimento do Ofício CEDCA/SDS nº 119/2021 informando no Art. 3º A 83 

realização das conferência livres, municipais, territoriais/reginais deverão ocorrer de 84 

fevereiro a julho de 2022, as conferências estadual e distrital de agosto de 2022 a 85 

março de 2023, conforme cronograma estabelecido pelo CONANDA. Já os enviados 86 

Cherli passou o Ofício nº 023/2021/CMDCA que se refere a indicação de 87 

representantes para o Fórum Municipal de Educação; o Ofício nº 024/2021/CMDCA 88 

solicitando lista de eleitores e urna de lona para a 17º Zona Eleitoral; Ofício nº 89 

025/2021/CMDCA enviado ao Ministério Público informando a Eleição de Escolha 90 

Complementar para Membros Suplentes do Conselho Tutelar que ocorrerá dia 91 

28/11/2021 e o Ofício Circular nº 026/2021/CMDCA convocando a Reunião com os 92 

representantes das Escolas Básicas do Munícipio de Schroeder (Luiz Delfino, Profª 93 

Elisa Cláudio de Aguiar e Miguel Couto), bem como o COMED – Conselho Municipal 94 

de Educação, Secretária de Educação e o Conselho Tutelar dia 23/11/2023 as 95 

13:30h no Creas. Avisado, que saiu a Portaria nº 9.155/2021 onde foi nomeado a 96 

Cherli Mariê Manske como Secretária Executiva dos Conselhos Municipais. Cherli 97 

informou que a última reunião do CMDCA está agendada para dia 16/12/2021 as 98 

13:30h na sala de reunião do Creas. 6 – Palavra Livre: Sandra solicitou a 99 

necessidade de refeição (café, lanchinho e almoço) para os profissionais (Sandra, 100 
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Thais, Cherli e Silvania) que irão trabalhar no dia da Eleição do Processo de Escolha 101 

para Suplentes do Conselho Tutelar que será dia 28/11/2021 das 08:00h as 17:00h. 102 

Todos os presentes concordaram com a deliberação de refeição para este dia da 103 

Eleição. Cherli irá realizar o orçamento para ser apresentado e liberado em reunião 104 

extraordinária a ser agendada para a próxima semana. Joscemara se colocou a 105 

disposição caso precisar de ajuda na Eleição. Norberto encerrou a reunião 106 

agradecendo a participação de todos. Sem mais, eu Cherli Mariê Manske, lavro a 107 

presente Ata, que após lida e aprovada pelos presentes. 108 
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