
ATA Nº 01 DE 2017 1 

Reunião Ordinária de 07 de fevereiro de 2017 2 

Aos sete dias do mês de fevereiro de 2017 reúnem-se no auditório 3 

da prefeitura municipal de São Lourenço do Oeste/SC Luiz Antônio 4 

Viana, Ana Augusta Gandini, Jackson Mello, Carla Rodrigues de 5 

Andrade, Lourdes Erbes, Rennã Fedrigo, Silvana Furlanetto, 6 

Marlete Bandeira, Silvina Wesolovski, Débora Flor e Viviane Erbes 7 

da Maia, para a primeira reunião do CMDCA deste ano letivo. 8 

Iniciada a reunião foram lidas e assinadas as atas das últimas 9 

reuniões; apresentados os relatórios do Conselho Tutelar referente 10 

aos meses de janeiro e fevereiro e discutido o ofício nº 04/2017 do 11 

CT, que altera a resolução nº 03/2011 sobre o modelo de relatório 12 

mensal expedido, visto que o modelo atual apresenta falhas na 13 

consulta de dados. Sobre o modelo ficou decidido que um membro 14 

de cada setor da diretoria se reunirá na próxima sexta-feira, 10, no 15 

Creas para discussão e posteriormente repassar as mudanças e 16 

aplicações para o CT. Outro item da pauta da reunião, que se 17 

encontra em anexo a esta ata, é a composição da diretoria, que 18 

está sem presidente desde o pedido de afastamento da presidente 19 

Caroline. Por unanimidade a atual diretoria ficou definida da 20 

seguinte forma: Presidente – Marlete de Fátima Bandeira, Vice-21 

Presidente – Viviane do Nascimento Erbes da Maia, Secretário – 22 

Rennã Fedrigo, Tesoureiro – Magda Lazaron. Referente à comissão 23 

de avaliação das inscrições ficaram os seguintes membros para dar 24 

continuidade ao trabalho: Ana Gandini, Rennã Fedrigo, Marlete de 25 

Fátima Bandeira e Magda Lazaron. A vice-presidente Viviane falou 26 

da importância dos membros visitarem as entidades, ong’s e 27 

demais órgãos que trabalham com crianças e adolescentes para 28 

estarem fazendo o cadastramento das entidades. Referente à 29 

manutenção do link do CMDCA no site da prefeitura municipal, 30 

Carla Rodrigues de Andrade se colocou à disposição para auxiliar 31 

na manutenção da página. Sobre o calendário de reuniões ficou 32 

marcado para toda segunda terça-feira de cada mês, às 08 horas, 33 

no auditório da Secretária Municipal de Educação. Para a reunião 34 

do próximo mês, dia 14/03 a pauta até o momento se destaca pelos 35 

seguintes itens: Convidar a atual Secretária Municipal da 36 



Assistência Social, gestora nomeada, para a prestação de contas 37 

do FMDCA, Elaboração do Plano de Ação do Plano Decenal e 38 

apresentação do mesmo para os atuais secretários. Também se 39 

destacou a necessidade de ofícios estarem sendo expedidos para o 40 

Dr. Eraldo e Dr. Daniel, Promotor de Justiça e Juiz de Direito deste 41 

município, respectivamente. Viviane salientou a dificuldade que o 42 

CT vem enfrentando por falta de pessoal, sendo que a partir deste 43 

mês iniciam as férias de pessoal e um funcionário pediu 44 

afastamento de 01 ano, também dificuldades estão sendo 45 

enfrentadas quanto aos suplentes, que não estão assumindo os 46 

cargos. Ofícios serão expedidos também para secretarias que 47 

necessitam indicar outros suplentes, sendo que alguns dos 48 

indicados no ano passado estão realocados e agora membros de 49 

outros departamentos. Sobre os representantes de Clubes, ofícios 50 

também serão expedidos pelo fato de nenhum representante ter 51 

comparecido até o momento e quando contatados, os mesmos se 52 

dizem indisponíveis. Sem mais nada a tratar, é lavrada a presente 53 

ata, que após lida e aprovada será assinada por todos.  54 


