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REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS4

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA5
6

Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, reuniram-se na sala de7
reunião do CREAS a partir das 13:30h para a reunião ordinária do Conselho8
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA conforme lista de9
presença anexa. Justificaram ausência as seguintes conselheiros: Carina, Jocemara,10
e Amanda devido agenda de trabalho. A Presidente Teresinha desejou as boas-11
vindas a todos os conselheiros e após foi dada sequência na pauta (anexo). 1-12
Apresentação da Secretária Executiva dos Conselhos: Terezinha apresentou à13
Diba como Secretária dos Conselhos. Diba se apresentou e solicitou à colaboração14
de todos no exercício desta função. 2- Aprovação pagamento Amvali: Teresinha15
informou sobre à capacitação referente à Escuta Especializada, que acontecerá dias16
01-03-22/08/2022 e 04/10/2022. Aprovado pagamento para EGEM (Escola de17
Gestão Pública Municipal), no valor de R$ 6.937,43, podendo participar até 20(vinte)18
pessoas do município de Schroeder, incluindo Secretaria de Assistência Social,19
Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação e Conselho Tutelar). Esta capacitação20
foi contratada/promovida através AMVALI (Associação dos Municípios do Vale do21
Itapocú).3-GT (Grupo de Trabalho) Dificuldade de aprendizagem: Teresinha22
repassou sobre o andamento dos trabalhos deste grupo, informando que foi23
concluído o levantamento da demanda e que está sendo verificado sobre às24
possibilidades que permitam o atendimento especializado para as25
crianças/adolescentes. 4- Conselho Tutelar: Não compareceram devido à alteração26
da data, bem como, por falha de comunicação. 5-Palavra livre/Outros: Bianca fez27
relato sobre o Congressul, esclarecendo algumas dúvidas sobre o assunto da escuta28
especializada, bem como, de forma geral as palestras foram valiosas para o29
desenvolvimento dos trabalhos. Edarlise fez relato sobre à Conferência, enfatizando30
à fala de adolescentes referente suas dificuldades escolares diante da pandemia e31
pós pandemia Também houve debate sobre às faltas em consultas na Saúde. Sem32
mais, eu Diba Fátima Vegini, lavro a presente Ata, que após lida e aprovada pelos33
presentes.34
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Schroeder, 09 de julho de 2022.39


