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Aos trinta (30) dias do mês de Novembro de dois mil e dezoito (2018), às oito horas, no auditório da 2 

Secretaria Municipal de Educação, realizou-se reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos 3 

da Criança e do Adolescente - CMDCA. A reunião contou com a presença dos seguintes 4 

conselheiros: Débora Moschen, Elise Leopoldino, Josiane Amadori Boito, Marina Locatelli, Nadia 5 

Gava Bolzan, Nivo Ede Mallmann, Sandra Maria Ferrari e Sonia Maria Nezzi. A reunião contou ainda 6 

com a presença de Maria Kleimpaul, na condição de ouvinte, e de Altair Borges, na condição de 7 

conselheiro tutelar. Inicialmente, foi realizada a recepção dos presentes e, na sequência, 8 

apresentada a pauta a ser apreciada, conforme segue: a) Deliberação acerca do Relatório Final da XI 9 

Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente; b) Avaliação da XI Conferência dos Direitos 10 

da Criança e do Adolescente; c) Criação de uma Comissão Especial para elaboração do Plano de 11 

Ação 2019. 1. Deliberação acerca do Relatório Final da XI Conferência dos Direitos da Criança e do 12 

Adolescente. Acerca desse item comentou-se que o prazo para envio do Relatório Final da XI 13 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente era até final do mês de Novembro, 14 

motivo pelo qual o referido documento estaria sendo submetido para apreciação e aprovação do 15 

CMDCA. Mencionou-se que houve a necessidade de revisão do conteúdo e de ajustes na 16 

configuração do referido Relatório, tendo em vista que o documento foi enviado ao CMDCA com 17 

uma série de falhas. Nivo Mallmann, secretário do CMDCA, relatou que fez a revisão e configuração 18 

do Relatório Final. Em seguida, houve a apresentação do Relatório da Conferência, com a descrição 19 

de seus principais itens, e os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade o referido 20 

documento, autorizando seu envio por e-mail ao Conselho Estadual - CEDCA. 2. Avaliação da XI 21 

Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os conselheiros presentes foram motivados 22 

a discorrer brevemente acerca da realização da XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e 23 

do Adolescente, apontando aspectos relevantes, indicando melhorias em relação a eventos futuros. 24 

Dentre os pontos indicados como positivos houve referência à pertinência da temática e destaque 25 

ao dinamismo e conhecimento da palestrante. No que diz respeito às melhorias, sugeriu-se que a 26 

comissão organizadora cuide para não haver atraso na execução das etapas do evento, mantenha o 27 

cumprimento da programação e oriente os participantes para que não haja fuga/desvio do assunto 28 

durante os debates. 3. Criação de uma Comissão Especial para elaboração do Plano de Ação 2019. 29 

No terceiro e último item da pauta tratou-se da nomeação de uma Comissão Especial encarregada 30 

da elaboração do Plano de Ação 2019 do CMDCA. Os conselheiros foram orientados que 31 

anualmente o Conselho deve elaborar um Plano de Ação, prevendo as ações a serem desenvolvidas 32 

e definindo a aplicação estimativa dos recursos do FIA. Os conselheiros se manifestaram e a referida 33 

Comissão restou composta de forma paritária, por quatro (04) membros, a saber, Nivo Ede 34 

Mallmann e Nadia Gava Bolzan, representantes da parte governamental, e Marina Locatelli e Sonia 35 

Maria Nezzi, representantes da sociedade civil. Na oportunidade orientou-se que a referida 36 

comissão se dedicará a partir de Janeiro de 2019 aos trabalhos de elaboração do Plano de Ação, 37 

cujo documento será submetido para apreciação da assembleia na sequencia das atividades. 4. 38 

Assuntos Diversos/Comunicados/Encerramento. Na ocasião, os conselheiros receberam um 39 

agradecimento pelo empenho e dedicação de comparecer para apreciar e deliberar acerca das 40 

demandas do CMDCA e pela participação nas ações do Conselho, e foram orientados que haverá 41 

um período de recesso nas atividades e que o CMDCA voltará ao exercício de suas funções somente 42 

em Fevereiro de 2019, quando será realizada a primeira reunião ordinária do novo exercício. As 43 

questões indicadas na pauta dessa reunião foram aprovadas por unanimidade. Não havendo nada 44 

mais a ser tratado nessa ocasião, a reunião foi encerrada. Em seguida lavrou-se a Ata que segue 45 

para assinatura dos membros presentes. 46 


