
Ata 092: Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove às quatorze horas e 1 

vinte e um minutos reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura, os membros do Conselho 2 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo: Cleusa Petrekic, Larissa Aroma 3 

Martins, Lais Alves, Raquel Puhl, Michele Pancote  e Neiry Silva Freitas, bem como os novos 4 

conselheiros para assumir o mandato em 2020, sendo: Luciano Ricarde dos Santos, Lucia Ines 5 

Weizenmann, Messias Paulo Ferreira e Eliane Erica Ferreira Gomes. I - Para iniciar a reunião a 6 

Assistente Social Joceli Friedrich, representante deste Conselho na Capacitação para 7 

Conselheiros Tutelares, CMDCA’s e Gestores, ocorrido em Cuiabá/MT entre os dia 25 e 27 de 8 

novembro do corrente ano, iniciou as atividades passando um resumo de tudo o que foi 9 

abordado na reunião durante os três dias de capacitação, sendo auxiliada pelos novos 10 

conselheiros presentes. Ressaltaram que a capacitação foi de suma importância tendo em vista 11 

que todos obtiveram as mesmas orientações podendo seguir o mesmo rumo de atuação, sem 12 

desavenças e favorecendo sempre o diálogo entre todos os segmentos para um melhor resultado 13 

de atuação que favoreçam sempre as crianças e adolescentes. Passada todas as informações, 14 

desde a aplicação de recursos do FIA, Legislação e atuação, passou-se para a próxima pauta, II - 15 

que trata da organização da posse dos novos conselheiros tutelares que ficou definida da 16 

seguinte forma: A mesma ocorrera no dia 09 (nove) de Janeiro de dois mil e vinte as 15:00 17 

(quinze) horas no Centro dos Idosos e serão convidadas todas as autoridades municipais, sendo 18 

vereadores, secretários, prefeito, diretores, entidades religiosas, Polícia Militar e Civil, 19 

familiares dos conselheiros eleitos e os conselheiros que estarão saindo. Na oportunidade será 20 

organizado um coffe breack e certificado de posse será providenciado para os novos 21 

conselheiros. III – Sobre o período de transição será informado aos atuais conselheiros para que 22 

organizem toda a documentação como dados estatísticos dos atendimentos e relatórios dos casos 23 

que estão em andamento. Para acompanhar a transição entre os conselhos tutelares ficou 24 

definido que a Sra. Neiry Silva Freitas estará representando o CMDCA e juntamente com os 25 

conselheiros tutelares eleitos realizará o processo de transição que ocorrerá entre os dias nove e 26 

dez de dezembro do corrente ano, podendo ser encerrado antes ou estendido de acordo com o 27 

andamento do processo. Ao final ata deverá ser lavrada e assinada por todos que participaram 28 

do processo. IV – passando para os assuntos diversos, sugeriu-se algumas ações iniciais que 29 

poderiam ser realizadas pelos novos conselheiros como: auxilio para a campanha do Fundo da 30 

Infância que deve ser iniciada no início do ano e assim arrecadar recursos para desenvolver 31 

ações e capacitações; solicitar um espaço na capacitação pedagógica dos professores em janeiro 32 

onde poderão se apresentar como novos conselheiros, falando da sua atribuição e se colocando 33 

como parceiros na melhoria das condutas relacionadas às crianças e adolescentes; elaboração de 34 

um plano de trabalho de acordo com as demandas apresentadas no período de transição; 35 

conhecer a rede e estabelecer um fluxo de atendimento quando surgir alguma demanda.  36 

Também definiu-se que as reuniões deste conselho no próximo ano iniciarão no mês de março, 37 



continuando na primeira segunda-feira da cada mês às 14:00 (quatorze horas). Nada mais 38 

havendo a tratar encerrou-se a presente ata que após lida e aprovada foi por todos os presentes 39 

assinada.  40 
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