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  1 
ATA nº 004 de 13 de abril de 2022 2 

 3 
REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 4 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 5 
 6 

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na sala de 7 
reunião do Creas a partir das 13h30min para a reunião ordinária do Conselho 8 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA conforme lista de 9 
presença anexa. A Presidente Teresinha desejou as boas-vindas a todos os 10 
conselheiros e após foi dada sequência na pauta (anexo) pela Secretária Executiva 11 
Cherli. 1 – Projeto Schroeder Mais Arte com Cerâmica: A Diretora da Cultura 12 
Neiva esteve presente na reunião e explicou para todos os presentes que o projeto 13 
envolve a compra do forno para que possa ser executado o projeto. Sobre a 14 
despesa de energia não está no projeto e será realizado o pagamento com 15 
Recursos Próprios. Relatou que o local sugerido no projeto está sendo avaliado para 16 
ser alterado e ser executado na Escola Municipal Prof. Leonete Bauer Walz que está 17 
desativada. Foi questionado onde esse equipamento irá permanecer após o término 18 
do projeto e se esse novo espaço sugerido possui alguma implicação de segurança 19 
e alvará. Sugerido para os Bombeiros realizar uma visita técnica no local para 20 
averiguar o espaço se está dentro das normas. Neiva irá trazer retorno sobre os 21 
questionamentos realizados para a próxima reunião. A presidente Teresinha 22 
questionou sobre os 3 (três) projetos apresentados pela Secretaria de Educação 23 
terem os nomes parecidos caso venhamos ter algum questionamento do Ministério 24 
Público em relação aos nomes dos projetos: Schroeder Mais Arte Brincando e 25 
Schroeder Mais Arte Encenando já deliberados o custeio em reunião anterior (ATA 26 
nº 04/2022) e esse Projeto Schroeder Mais Arte com Cerâmica. Neiva explicou que o 27 
foco dos três projetos é diferente onde um envolve a música, outro envolve teatro e 28 
o outro envolve a cerâmica. Cherli irá verificar o tempo de renovação/inscrição de 29 
cada projeto e passará no grupo WhatsApp o Edital 003/2021 para conhecimento de 30 
todos. 2 – Homologação Resultado Final Edital 004/2021: Cherli apresentou o 31 
Edital 004/2021 com o resultado final do processo de escolha dos membros 32 
suplentes do Conselho Tutelar (conforme o anexo) e solicitou para a conselheira 33 
Thais relatar como foi o andamento do processo da escolha. Com a palavra Thais 34 
explicou que o processo de escolha não teve sucesso devido a suspensão do Edital 35 
em novembro de 2021 devido a exigência da CNH no Edital e teve que ser revisto. 36 
Contudo, a eleição no dia 27 de março teve poucos eleitores votando, 37 
permanecendo com o seguinte resultado: a candidata Rosana dos Santos teve 6 38 
(seis) votos; a Iliane Stinghen teve 3 (três) votos; Silvana do Santos 3 (três) votos, 39 
Edilene Cristina Maiochi Tomaselli 2 (dois) votos e a Jéssica Viana nenhum (zero) 40 
voto. Em relação a Capacitação tivemos a presença somente a Rosana dos Santos. 41 
Cherli explanou um pouco de como foi a Capacitação com as titulares e suplentes 42 
do Conselho Tutelar que teve êxito, todas presentes gostaram e elogiaram a 43 
Capacitação fornecida pelos palestrantes Rudinei Luiz Beltrame e Lucas Arruda 44 
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Pereira nos dias 04 a 08 de abril das 08h00min as 12h00min e das 13h00min às 45 
17h00min fechando carga horária de 40h conforme o Edital. As demais não 46 
estiveram presentes estando inaptas para assumir o cargo. Todos os presentes 47 
homologaram e APROVARAM o resultado final do Edital 004/2021. Cherli enviará 48 
um Ofício para o Prefeito Municipal para que resultado final seja publicado por 49 
Decreto ratificando o processo de escolha. 3 – LOA e LDO 2023: Cherli repassou 50 
para caráter de conhecimento de todos a descrição das ações previstas do CMDCA 51 
e informou que a Gestão se reuniu para alinhar o planejamento da LDO 2023 – Lei 52 
Diretrizes Ordinária. Essa proposta de planejamento passou pela na Câmara dos 53 
Vereadores em Audiência Pública dia 06 de abril as 14h00min. 4 – Novo Fórum: 54 
Cherli apresentou o Edital 001/2022 para a escolha dos novos representantes do 55 
CMDCA contendo a vacância de um suplente de Entidade de atendimento ou com 56 
programa com registro no CMDCA e uma vaga de suplente para Adolescentes com 57 
idade mínima de 16 (dezesseis) anos sugerindo como data para escolha dia 09 de 58 
junho de 2022 as 08h30min na sala de reunião do CREAS – Centro de Referência 59 
Especializado de Assistência Social. Todos concordaram com a sugestão de data e 60 
APROVARAM a divulgação do Edital 001/2022. 5 – Comissões CMDCA: Cherli 61 
explicou a necessidade para definirmos as Comissões do CMDCA que são 62 
compostas por: Normas e Entidades; Financiamento e Fundo e Política e Plano 63 
Municipal caso haja necessidade de se reunir a parte das reuniões ordinárias para 64 
tratar sobre esses temas específicos. Ficou definido e APROVADO por todos 65 
presentes as seguintes comissões nos determinados temas: 1 - Normas e 66 
Entidades: Carina Aparecida Byczkovski Girardi; Katty Daisy Figur; Amanda 67 
Bridarolli; Nildo Daniel Bauer. 2 - Financiamento e Fundo: Teresinha Tomaselli 68 
Tecilla; Edarlise Aparecida Tomaselli Israel; Paulo Henrique Gneipel; Joscemara 69 
Pasqualli Gesser. 3 - Política e Plano Municipal: Thais Aparecida Castioni; Cleonice 70 
Inês Bortolotti Puhl; Elizete Luiza Pereira; Jeniffer dos Santos Pinheiro. 6 – 71 
Comissões Organizadora da VIII Conferência Municipal: Repassado a 72 
necessidade de realizamos a Comissão da VIII Conferência Municipal com data 73 
definida em reunião anterior (Ata nº 02/2022) para ser executada em 30 de junho de 74 
2022. Cherli realizou a confirmação da data com a Secretaria de Educação para se 75 
certificar se neste dia ainda estarão em cronograma de aulas. As férias dos alunos 76 
serão gozadas em julho. APROVADO a Comissão Organizadora da VIII Conferência 77 
Municipal que será composta por: Teresinha Tomaselli Tecilla; Edarlise Aparecida 78 
Tomaselli Israel; Paulo Henrique Gneipel; Carina Aparecida Byczkovski Girardi e 79 
APROVADA a convocação da VIII Conferência Municipal para ser realizada no dia 80 
30 de junho de 2022. Horário e local da VIII Conferência ainda será definido pela 81 
Comissão Organizadora posteriormente. 7 – Reunião demanda de Dificuldade de 82 
Aprendizagem: Cherli informou que estão acontecendo reuniões com os 83 
representantes da Educação (municipal e estadual), Conselho Tutelar, CMDCA e 84 
Saúde devido a demanda reprimida de Dificuldade de Aprendizagem. Com a palavra 85 
Katty realizou a explicação para todos presentes, pois está acompanhando o 86 
processo desde o início. Neste primeiro momento, está sendo realizado o 87 
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levantamento de dados/números de crianças que não possuem laudo e qual 88 
profissional seria necessário para realizar a avaliação dessas demandas. Após o 89 
levantamento de dados será solicitado via CMDCA para que seja realizado alguma 90 
ação para essa demanda. Próxima reunião irá acontecer dia 27 de abril as 13h30min 91 
na sala de reunião do Creas – Centro de Referência Especializado de Assistência 92 
Social. 8 – Capacitação Gradcia Conselho Tutelar e Criança Protegida: Cherli 93 
repassou a informação a pedido da Conselheira Tutelar Luciene para os 94 
conselheiros presentes na plenária sobre a deliberação para despesa de almoço na 95 
capacitação no Gradcia – Grupo Regional de Articulação de Ações em Defesa dos 96 
Direitos da Criança e do Adolescente que irá acontecer dia 05 de maio das 97 
08h30min as 16h para 5 (cinco) Conselheiras Tutelares. Foi discutido que não será 98 
deliberado para as 5 (cinco) conselheiras estarem fora da cidade caso aconteça 99 
algum atendimento de urgência sendo necessário permanecer conselheiras de 100 
sobreaviso na sede. Sugerido ir somente 3 (três) conselheiras na capacitação pelos 101 
conselheiros e realizar o orçamento do valor da despesa do almoço que irão 102 
participar da Capacitação no Gradcia para ser deliberado. Relatado que na semana 103 
anterior foi acionado o Conselho Tutelar devido uma situação em uma escola 104 
municipal e o Conselho Tutelar não realizou o atendimento justificando que estavam 105 
em capacitação a semana toda. Diante do exposto foi sugerido que o Conselho 106 
Tutelar se justifique sobre essa situação que não foi realizado o atendimento. Outra 107 
Capacitação que irá ocorrer será da Criança Protegida nos dias 24 e 25 de maio em 108 
Florianópolis para ser custeado os valores de diária em Hotel e refeições 109 
necessárias. Foi sugerido ir 2 (duas) Conselheiras Tutelares, a Secretária Executiva 110 
e 2 (duas) técnicas do Serviço (CREAS ou CRAS). Foi sugerido passar os valores 111 
para ser analisado pelos conselheiros em reunião extraordinária a ser acordada 112 
posteriormente o dia. 9 – Palestra Saúde Mental para Rede (Educação, 113 
Assistência Social, Conselho Tutelar e Saúde): Foi APROVADO a liberação do 114 
custeio da Capacitação com a palestrante Emanuelli Hinkeldei do Corpo de 115 
Bombeiros Voluntários de Jaraguá do Sul para os dias 21 e 22 de julho formando 4 116 
(quatro) grupos em torno de 80 (oitenta) pessoas com a rede (Educação, Saúde, 117 
Assistência Social e Conselho Tutelar e Conselheiros do CMDCA). O valor da 118 
Capacitação é de R$ 150,00 e para os 4 (quatro) grupos o valor total será de R$ 119 
600,00 DELIBERADO pelos conselheiros para ser custeados pelo FIA – Fundo da 120 
Infância e Adolescência. Cherli irá realizar todos os tramites administrativos da 121 
contratação do serviço e alinhar o local e a presença da rede na Capacitação. Sem 122 
mais, eu Cherli Mariê Manske, lavro a presente Ata, que após lida e aprovada pelos 123 
presentes. 124 
___________________________________________________________________125 
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Schroeder, 13 de abril de 2022.  129 


