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 3 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 4 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 5 

 6 

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

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: Presidente Norberto em Consultoria na sua empresa, Sandra devido 10 

cirurgia da filha, Sheila terá capacitação do Fonoaudiólogo. A Secretária Executiva 11 

Cherli iniciou a reunião desejando as boas-vindas a todos os conselheiros e reforçou 12 

a necessidade do comprometimento dos conselheiros nas reuniões e após foi dada 13 

sequência na pauta (anexo). 1 – Prestação de Contas 2021: Cherli e Silvania 14 

apresentaram os documentos da Prestação de Contas de 2021 – Fundo Municipal 15 

da Infância e Adolescência juntamente com os documentos repassados da 16 

Contabilidade e do Financeiro. Silvania explicou que o Fundo Municipal possui três 17 

contas – duas contas de doação do imposto de renda (uma conta antiga e outra 18 

conta nova) e a outra conta é de recursos próprios. Para as doações de dedução de 19 

imposto de renda do FIA pode ser realizada pelas pessoas físicas e jurídicas do 20 

Município e/ou outras cidades e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias o valor 21 

sempre é planejado. Explicou também que muitos projetos não foram realizados 22 

devido a pandemia. Foi apresentado um valor de despesa de R$ 3,600.00 referente 23 

a Capacitação realizada pelo Egem – Escola de Gestão Pública (Conta 7.071-8); 24 

outro valor de R$ 4,600,00 referente a prestação de serviços da Consultoria de 25 

Marketing para campanha da Medida Socioeducativa (Conta 8.987-7); e o valor de 26 

R$ 1,245.55 disponibilizado para a participação do 11º Congressul para Conselheira 27 

Tutelar Luciene (Conta 67.049-9). Luciene explicou a devolução do valor R$ 28 

2.073,91 que realizou da prestação de contas da sua ida ao Congressul, pois o seu 29 

valor autorizado foi de R$ 1.245,55, e esse outro valor seria da Conselheira Tutelar 30 

Nadini para ir ao Congresso (já tratado em ATA 019/2021) da sua desistência. 31 

Teresinha questionou porque conter três contas e não somente uma conta para todo 32 

o valor que o FIA - Fundo da Infância e Adolescência. Silvania fez contato com a 33 

Angela da Contabilidade para sanarmos as dúvidas da Terezinha e demais 34 

conselheiros. Foi aberta uma nova conta, pois o Banco estava exigindo uma conta 35 

com o CNPJ específico do FIA e a conta antiga permaneceu em aberto para os 36 

doadores poderem realizar a dedução do imposto de renda, pois a nova conta ainda 37 

não estava divulgada para todos os que realizam as doações e poder alterar o 38 

número. Teresinha argumentou que os valores ordinários (recursos próprios) a 39 

Prefeitura não pode retirar para utilizar e solicitou a possibilidade de unificar essas 40 

três contas, deixar somente uma conta para todo o valor. Angela da Contabilidade 41 

explicou que o Fundo precisa ter duas contas, uma conta para a doação do imposto 42 

de renda e a outra de recursos ordinários e a conta antiga poderá ser finalizada caso 43 

seja aprovado pelo conselho. Após o envio de outros documentos que a Angela 44 
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enviou da Contabilidade no mesmo momento ficou claro os valores descriminados 45 

da prestação de contas de 2021. Todos conselheiros presentes deliberaram e 46 

APROVARAM a Prestação de Contas de 2021. 2 – Cronograma Reuniões 2022: 47 

Cherli trouxe a necessidade de fazer o novo cronograma das reuniões e que no ano 48 

de 2021 as reuniões aconteciam sempre na 3º semana de cada mês na 5º feira as 49 

13:30h e solicitou a opinião dos conselheiros em manter dessa forma em 2022 ou se 50 

teriam outra sugestão. Thais citou que para a conselheira Sandra seria melhor o 51 

horário da manhã. Cherli explicou que a mesma realizou redução de jornada e no 52 

momento atual trabalha somente no período da manhã. Conforme a disponibilidade 53 

de todos os presentes optaram em manter o cronograma da forma do ano anterior 54 

APROVANDO em continuar as reuniões na 3º semana de cada mês na 5º feira as 55 

13:30h. Cherli irá realizar o cronograma para disponibilizar no grupo de WhatsApp.  56 

3 – Fórum: Cherli informou que o fórum irá acontecer dia 15/02/2022 as 08:30h na 57 

sala de reunião do CREAS e que enviou um Ofício para a APP da Escola de 58 

Educação Miguel Couto para substituir a conselheira Sheila e conversou com a 59 

Cleunice indicação da ACIAS para substituição do Sr. Norberto confirmando a 60 

presença no dia do Fórum. Silvania frisou que a APAE irá fazer uma indicação para 61 

comparecer ao Fórum. Jaqueline informou que o Bombeiro possui a Formação do 62 

Bombeiro Aspirante. Foi solicitado enviar um Ofício para o Corpo de Bombeiros 63 

Voluntários de Schroeder para indicar dois Bombeiros Aspirante para conseguirmos 64 

preencher a representatividade de Adolescente no Conselho. Cherli frisou caso não 65 

conseguir compor a representatividade de Adolescente para o Conselho para pensar 66 

em podermos trazer outras Entidades para compor o Conselho e deixarmos ele 67 

completo. 4 – Plano de Aplicação 2022: Esse assunto será retomado na próxima 68 

reunião juntamente com o Plano de Ação. Cherli irá redigir o Plano de Ação e 69 

repassar no grupo para os conselheiros poderem fazer a leitura antecipada. 5 – 70 

Relatório Conselho Tutelar: Foi apresentado pelas Conselheiras Tutelares 71 

presentes (Eduarda, Nadini, Jaqueline e Luciene) a planilha das demandas que 72 

ocorreu no mês de dezembro e o total do ano conforme o anexo. Luciene trouxe um 73 

caso de um menino desaparecido de Schroeder a mais de uma semana e que todos 74 

os demais órgãos já estão envolvidos nesse caso. Diante dos dados apresentados 75 

um item abordado foi o bullying nas escolas. Thais e Gláucia realizaram 76 

ações/palestras sobre esse tema nas escolas do Município. Katty frisou que as 77 

escolas também realizam um trabalho com esse tema para prevenção. Luciene fez 78 

uma explicação sobre o tema de abandono de incapaz e cada situação é avaliado 79 

de como devem proceder. Nildo argumentou que hoje em dia os adolescentes não 80 

querem mais saber em trabalhar e que os pais devem ensinar em casa as 81 

atividades/afazeres e solicitou para dar um exemplo sobre a exploração de trabalho 82 

com os adolescentes. Luciene explicou que o adolescente não pode trabalhar 83 

ilegalmente nas empresas se não estiver com os devidos registros. Terezinha cita 84 

que faz três meses que no Conselho Tutelar não fez nenhum encaminhamento ao 85 

CRAS. Nadini relatou que teve um aumento na demanda em Dezembro/2021 86 

quando estavam de sobreaviso ao ano anterior. 6 – Palavra Livre: Cherli informou 87 
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que na próxima reunião precisa ser discutido a Conferência Municipal que deve 88 

ocorrer de fevereiro a julho de 2022 e pensarem sobre os temas. Thais solicitou 89 

levantar os temas e repassar no grupo de WhatsApp. Cherli informou que ocorreu a 90 

reunião com a comissão da análise dos projetos do FIA no dia 26/01/2022 e foi 91 

avaliado os três projetos recebidos da Secretaria da Educação e Cultura. A 92 

conselheira Katty explanou um pouco sobre cada projeto, que um envolve arte 93 

encenando, outro arte brincando e outro arte com cerâmica. Frisou que cada projeto 94 

está destinado para um determinado bairro: Schroeder I, Itoupava-açu e Centro. 95 

Thais solicitou de como ficou o projeto Real Feminino e Silvania citou que está 96 

pronto para ser executado, só não foi executado antes devido a pandemia.  Silvania 97 

relatou que à Secretária de Assistência Social juntamente com o Executivo estão 98 

mobilizados buscando verbas/emendas com o governo estadual para a construção 99 

do prédio do Conselho Tutelar e o terreno será doado pela Prefeitura a princípio ao 100 

lado do Múltiplo Uso. Teresinha questionou o que foi realizado com as mesas 101 

digitais que foram doadas para as escolas num outro projeto do FIA. Katty frisou que 102 

deveriam incentivar as escolas voltar a utilizar essas mesas digitais com as crianças 103 

e adolescentes. Sem mais, eu Cherli Mariê Manske, lavro a presente Ata, que após 104 

lida e aprovada pelos presentes. 105 

 106 

___________________________________________________________________107 

___________________________________________________________________108 

___________________________________________________________________109 

___________________________________________________________________110 

___________________________________________________________________  111 

Schroeder, 02 de fevereiro de 2022.  112 
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