
ATA Nº 04 DE 2017 1 

Reunião Ordinária de 11 de Abril de 2017 2 

Aos onze dias do mês de abril de 2017, reúnem-se no auditório da 3 

Secretária Municipal da Educação, às oito horas, Rennã Higor 4 

Fedrigo, Luiz Antônio Viana, Maria Kleimpaul, Keli Adriane Radtke, 5 

Magda Lazaron, Sonia Maria Nezzi, Carla Rodrigues de Andrade, 6 

Silvana Furlanetto, Caroline Geremia, Débora Flor, Lourdes Erbes, 7 

Ana Augusta Gandini, Mariza Rambo, Caroline Eidt, Viviane do 8 

Nascimento Erbes da Maia e Marlete Bandeira, para a reunião 9 

mensal do CMDCA. A reunião inicia com apresentação de novo 10 

membro, qual seja, a servidora Caroline Eidt. Na sequência, foi 11 

efetuada a leitura da ata da reunião anterior, sendo esta aprovada 12 

por unanimidade. Posteriormente foi apresentado o relatório das 13 

atividades do Conselho Tutelar referente ao mês de março/2017, 14 

sendo que a Conselheira Tutelar Débora Flor sanou as questões 15 

levantadas a respeito dos atendimentos efetuados por este órgão. 16 

Ato contínuo fora apresentado a Avaliação do Plano de Ação do 17 

ano de 2016 e aprovação da Prestação de Contas. Ainda, a 18 

conselheira Marlete Bandeira efetuou a apresentação das ações do 19 

Plano Municipal Decenal dos Direitos Humanos das Crianças e 20 

Adolescente divididas por prazo de execução – Curto, Médio, Longo 21 

e Contínuo, citando que fora apresentado ao Secretário de 22 

Administação, Antônio Cantelmo Neto o mesmo, sendo que a 23 

intenção do CMDCA era apresenta-lo em reunião a todos os 24 

Secretários Municipais correspondentes, porém o Secretário de 25 

Administação não achou viável e sugeriu que o referido Plano fosse 26 

encaminhado por email. A conselheira Marlete Bandeira expressou 27 

sua opinião no sentido de não concordar, já que o Plano Municipal 28 

Decenal é documento de grande extensão, dificultando a leitura. A 29 

conselheira Viviane do Nascimento Erbes da Maia sugeriu que o 30 

membro do CMDCA representante de cada setor se 31 

responsabilizasse em apresentar o Plano Decenal para o Secretário 32 

Municipal da pasta, sendo que a conselheira Caroline Geremia 33 

sugeriu que o Plano Decenal fosse entregue diretamente ao 34 

Prefeito Municipal. Em comum acordo, o Conselho optou pela ideia 35 

apresentada pela conselheira Viviane do Nascimento Erbes da 36 



Maia, ressaltando que as ações são conjuntas, envolvendo todos os 37 

setores. Para entrega do Plano Decenal ficou definido que ocorrerá 38 

no mês de maio/2017. O conselheiro Rennã Fedrigo questionou a 39 

não participação do CDM no CMDCA, sendo que as conselheiras 40 

Marlete Bandeira e Magda Lazaron explicaram que o mesmo não 41 

faz parte do Conselho por não ter inscrição regular, faltando o 42 

alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. Com relação ao 43 

item do Plano Decenal que trata sobre o incentivo à adoção, a 44 

conselheira Viviane do Nascimento Erbes da Maia falou sobre a 45 

capacitação sobre esse tema que o Tribunal de Justiça realiza 46 

todos os anos e que o CMDCA custeia, em partes. Falou ainda 47 

sobre que tipo de ação será realizada esse ano, sugerindo a criação 48 

de outdoor, sendo que o conselheiro Rennã Fedrigo propôs a 49 

distribuição de panfletos em semáforos no mês de maio, com a 50 

participação do Instituto Cultural de São Lourenço. Nada mais 51 

havendo a tratar é encerrada a presente reunião, onde será redigita 52 

a ata que após, lida e aprovada será assinada por todos.  53 


