
ATA Nº 03 DE 2017 1 

Reunião Ordinária de 14 de Março de 2017 2 

Aos Quatorzes dias do mês de março de 2017, reúnem-se no 3 

auditório da Secretária Municipal da Educação, às oito horas, 4 

Rennã Higor Fedrigo, Luiz Antônio Viana, Maria Kleimpaul, Keli 5 

Adriane Radtke, Magda Lazaron, Sonia Nezzi, Carla Rodrigues de 6 

Andrade, Hevelyn Pricila Guizzi, Lourdes Erbes, Ana Augusta 7 

Gandini, Viviane do Nascimento Erbes da Maia e Marlete Bandeira, 8 

para a reunião mensal do CMDCA. A reunião inicia com a 9 

apresentação dos novos membros, indicados em reunião anterior 10 

de caráter extraordinário. Também foram lidas, aprovadas e 11 

assinadas as atas das reuniões anteriores. Posteriormente foi 12 

apresentado dois novos modelos de plano de relatório mensal do 13 

Conselho Tutelar. Por unanimidade foi escolhido o modelo proposto 14 

por este conselho que será entregue aos responsáveis na próxima 15 

sexta-feira, dia dezessete, assim como, será feito o pedido de 16 

alteração da resolução 03/2011 que dispõe sobre os procedimentos 17 

do relatório. Ana Augusta salientou sobre as funções e não funções 18 

dos Conselheiros Tutelares; há anos estes protestam acerca das 19 

atividades realizadas pelos mesmos, afirmando que atuam fora de 20 

função, como os casos de transporte de alunos que ficam doentes 21 

nas escolas de volta para casa. Nestes casos, as escolas não 22 

conseguem contatar os pais e recorrem ao CT. O procedimento 23 

supracitado ocorre com frequência, foram cinco vezes no último 24 

mês. O atual modelo de relatório dispõe de glossário e das funções 25 

cabíveis para melhor nortear os procedimentos realizados. Em 26 

seguida a gestora do FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da 27 

Criança e do Adolescente, e Secretária de Assistência Social, 28 

Adriane Goretti de Jesus fez a entrega de documentos referente à 29 

prestação de contas do fundo. A mesma contestou que tais 30 

documentos dizem respeito aos gestores anteriores, mas que, 31 

mediante conferência com o contador da prefeitura, os mesmos 32 

estão corretos e que não teve movimentação na conta do fundo 33 

neste ano. O conselho explanou sobre a questão do gestor do 34 

FMDCA não poder estar em cargo comissionado mas sim, ser um 35 

funcionário de carreira, conforme indica o Ministério Publico. 36 



Providências acerca desse assunto serão repassadas para o 37 

Prefeito Municipal assim como, a análise da prestação de contas 38 

será feita por membros do conselho. Falou-se da necessidade da 39 

gestora emitir recibos para os depósitos feitos na conta do FMDCA, 40 

a fim de declaração de imposto de renda. Marlete explanou sobre a 41 

necessidade de manutenção do site do CMDCA e Carla Rodrigues 42 

tomará providências. Referente à comissão de cadastro e avaliação 43 

das inscrições, que acontecerá em Maio deste mesmo ano, foi 44 

incluída Hevelyn Guizzi representando os clubes e serviços e, Kelly 45 

Radtke, representando as app´s. Em respeito ao plano de ação do 46 

plano decenal, não foi possível elaborá-lo nesta reunião por falta de 47 

tempo hábil, ficando os membros Viviane e Ana Augusta, 48 

responsáveis para elaborar uma classificação prévia dos planos de 49 

médio, curto e longo prazo, e encaminhá-los por e-mail, para na 50 

próxima reunião, o mesmo será elaborado. Nada mais havendo a 51 

tratar é encerrada a presente reunião, onde será redigita a ata que 52 

após, lida e aprovada será assinada por todos.  53 


