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 3 

REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 4 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 5 

 6 

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

de reunião do Creas as 13h30min para a reunião ordinária do Conselho Municipal 8 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA conforme lista de presença 9 

anexa. Justificaram ausência: Joscemara está de atestado, Paulo férias e Nildo 10 

tem consulta médica. A Secretária Executiva Cherli iniciou a reunião desejando as 11 

boas-vindas a todos os conselheiros e após foi dada sequência na pauta (anexo). 12 

Acordado com todos que a pauta se inicia com o do Conselho Tutelar. 1 – Relatório 13 

Conselho Tutelar: A Conselheira Tutelar Jaqueline iniciou a apresentação 14 

explicando o relatório dos atendimentos conforme o anexo. Luciene informou sobre 15 

o recebido do Ofício nº 1326/2022 para participar do I Encontro Nacional dos 16 

Conselheiros Tutelares devido o tempo hábil em confirmar presença no evento citou 17 

que o valor do deslocamento aéreo foi deliberado pelo Gabinete do Prefeito, pois irá 18 

representar o Município neste encontro. A conselheira Katty reforçou que as demais 19 

Conselheiras Tutelares também precisam buscar o aperfeiçoamento e participar das 20 

Capacitações e Eventos que acontecem. Midia informou que as Conselheiras 21 

Tutelares estão realizando a Capacitação com a finalidade de implementação do 22 

Programa Criança Protegida e apresentou mais duas opções de Capacitação que 23 

possuem interesse em realizar: Palestra Urgência e Emergência em Saúde Mental e 24 

XII Congressul que irá acontecer em Balneário Camboriú. Cherli explicou para todos 25 

os presentes sobre a Palestra de Urgência e Emergência em Saúde Mental que 26 

participou pelos Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul - BVJS e diante do 27 

exposto todos os presentes se interessaram nessa proposta sendo sugerido realizar 28 

com a rede toda do Município a proposta (Conselho Tutelar, Assistência Social, 29 

Educação e Saúde). Trazer na próxima reunião a proposta mais detalhada com mais 30 

informações de participantes para poder ser avaliado novamente pelos 31 

Conselheiros. Eduarda informou que realizaram o envio do Ofício nº 014/CT/2022 32 

para o Jurídico sobre a proposta de atualização e complementação da Lei Municipal 33 

nº 2097/2015 que contempla o Regimento Interno do Conselho Tutelar. Silvania 34 

sugeriu trazer essa proposta/sugestão para a Comissão de Normas e Entidades do 35 

CMDCA também poder se reunir para auxiliar e ajudar na avaliação. Apresentado 36 

também o Ofício nº 015/CT/2022 ao Prefeito Municipal que seja revisto a defasagem 37 

salarial dos Conselheiros Tutelares e o envio do Ofício nº 021/CT/2022 para a 38 

Secretaria de Educação solicitando informações sobre o número e previsão de 39 

disponibilidade de vagas nos Centros de Educação Infantil do Município, pois o 40 

Conselho Tutelar está com muita demanda referente a fila de espera em relação as 41 

vagas para as famílias que estão em atendimento. Cleonice argumentou que 42 

percebeu o aumento de pessoas no município vindas de outras cidades. Nadini 43 

repassou para todos sobre o acontecido de uma denúncia nas redes sociais e que o 44 
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Conselho Tutelar foi desacatado, e informou que será realizado uma Nota Oficial de 45 

esclarecimentos para todos os munícipes, pois não foi negado o atendimento 46 

quando realizado a denúncia. Citou que foi realizado toda a orientação necessária 47 

para a pessoa, pois a violência não estava acontecendo naquele exato momento da 48 

denúncia. Informou que o caso já está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar. 49 

Silvania sugeriu para o Conselho Tutelar solicitar orientação jurídica sobre esse 50 

acontecido de como proceder devido ao desataco nas redes sociais. 2 – 51 

Apresentação Valores do Orçamento: Capacitação Conselho Tutelar e Coffee 52 

Break: Cherli apresentou os 3 orçamentos realizado para a Capacitação dos 53 

Membros Suplentes em processo de escolha e para os Conselheiros Tutelares 54 

atuais. A Proposta apresentada do Rudinei Luiz Beltrame permaneceu com o valor 55 

menor de R$ 9.000,00. Já as outras duas propostas uma foi no valor de R$ 56 

16.892,00 e outra de R$ 10.800,00. A Capacitação irá acontecer nos dias 04, 05, 06, 57 

07 e 08 de abril das 08:00h as 17:00h conforme o Edital 004/2021 e Erratas 01, 02, 58 

03 e 04. Apresentado também 3 orçamentos do Coffee Break e o valor menor foi da 59 

Doce Café Confeitaria no valor de R$ 1.015,00. Já as demais propostas foram de R$ 60 

1.421,00 e outra de R$ 1.240,00. Todos os presentes concordaram e APROVARAM 61 

o valor da Capacitação do Rudinei Luiz Beltrame no valor de R$ 9.000,00 e o Coffee 62 

Break da Doce Café de R$ 1.015,00 para serem custeados pelo FIA – Fundo da 63 

Infância e Adolescência – recursos próprios. 3 – Mesa Diretora: A conselheira 64 

Carina fez a renúncia do cargo de Presidente, sendo necessário realizar a votação 65 

da nova mesa diretora do Conselho CMDCA. Todos os conselheiros presentes 66 

APROVARAM como Presidente a Teresinha Tomaselli Tecilla e para Vice-67 

Presidente Thais Aparecida Castioni, como Secretária Edarlise Aparecida Tomaselli 68 

Israel e Secretária Adjunta a Katty Daisy Figur. 4 – Comissão Edital 004/2021 CT: 69 

Com a saída do Norberto Weiss e Sandra Laura Rodrigues Nunes da Veiga 70 

permaneceu somente a Thais na Comissão da Escolha dos Membros Suplentes do 71 

Conselho Tutelar. Todos deliberaram e APROVARAM para integrar na Comissão a 72 

Teresinha Tomaselli Tecilla e a Carina Aparecida B. Girardi. 5 – Definição data 73 

Conferência Municipal: Ficou definido por todos os presentes a data da 74 

Conferência Municipal para ocorrer no dia 30/06/2022. Caso seja necessário será 75 

discutido nova data. 6 – Informativos: FIA Divulgação, Reunião Escolas 76 

Estaduais, Municipais e Saúde sobre Dificuldade de Aprendizagem e Eleição 77 

Membros Suplentes do Conselho Tutelar: Cherli informou que realizou a 78 

divulgação sobre a doação/dedução do imposto de renda para os e-mails da 79 

Prefeitura, fez contato com as 4 Contabilidades de Schroeder e repassou a 80 

informação por e-mail e realizou também a divulgação nas mídias sociais. Com a 81 

palavra Katty expressou como foi a reunião que ocorreu dia 22/03/2022 na sala do 82 

CREAS com os representantes das escolas estaduais, municipais e saúde sobre o 83 

tema dificuldade de aprendizagem para todos estarem cientes. Cherli informou que a 84 

próxima reunião será dia 29/03/2022 as 13:30h para dar continuidade nos assuntos 85 

tratados. A conselheira Thais falou sobre a Eleição da Escolha dos Membros 86 

Suplentes do Conselho Tutelar que irá acontecer dia 27/03/2022 das 08h às 17h a 87 
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votação com as 5 candidatas aptas no processo. Explicou um pouco sobre o Edital 88 

004/2021 que havia sido suspenso pelo Ministério Público no ano passado devido a 89 

exigência a CNH que foi retirado do Edital e realizado novo calendário que está 90 

sendo seguido. Cherli frisou que é necessário a presença da Presidente neste dia da 91 

votação. 7 – Reunião Extraordinária: Ficou acordado e deliberado por todos 92 

realizar uma reunião extraordinária para tratar dos assuntos pendentes na reunião 93 

que se refere ao plano de ação e aplicação, apresentação dos projetos FIA e o 94 

calendário das atividades anual que acontecerá dia 23/03/2022 – 4º feira as 13h na 95 

sala de reunião do CREAS. Sem mais, eu Cherli Mariê Manske, lavro a presente 96 

Ata, que após lida e aprovada pelos presentes. 97 
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Schroeder, 17 de março de 2022.  104 
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