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Ata da quinta reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 1 

Adolescente do ano de dois mil e dezenove. Aos vinte e nove dias do mês de outubro 2 

de dois mil e dezenove, às dezoito horas, no Auditório da Secretaria de Assistência 3 

Social, situado na Rua Tibúrcio Taurino Bozzano, 210, Bairro Jardim São Paulo, São 4 

João Batista/SC, deu-se início a esta reunião com a seguinte PAUTA: 1. Apreciação 5 

e aprovação da ata da reunião anterior; 2. FIA: a). Analise e aprovação de parecer 6 

da comissão de seleção – Chamamento Público Edital 001/2019; b) Orçamento para 7 

os repasses 2019; c) Correspondência Receita Federal repasse 2019 – IRF; 3. Eleição 8 

Conselho Tutelar; a) Resultado da eleição; b) Chamada emergencial dos eleitos 9 

para suprir vacância; c) Capacitação promovida pelo CMDCA; 4. Atualização do 10 

Decreto de Nomeação dos Componentes do CMDCA; 5. Correspondências: 11 

Recebidas e Enviadas; 6. Palavra aberta aos conselheiros. Iniciando a reunião 12 

Jânifer Otto secretária executiva do CMDCA deu as boas vindas aos presentes, fez a 13 

verificação de quórum para as decisões e passou a discutir os pontos em destaque 14 

na pauta da reunião. Como primeiro ponto de pauta foi perguntado aos presentes 15 

se todos receberam a Ata da reunião anterior e se fizeram a leitura da mesma, 16 

abrindo assim para as considerações onde a ata foi aprovada pelos presentes por 17 

unanimidade e passou para assinatura dos presentes. Em seguida, iniciou-se a 18 

discussão do segundo ponto da pauta onde Jânifer relatou que o CMDCA recebeu 19 

04 inscrições de entidades junto ao FIA e foi apresentado a todos os presentes o 20 

instrumental de conferencia documental executado pela  comissão especial de 21 

seleção no dia 24/10/2019 assim como repassou a todos os envelopes contendo a 22 

documentação apresentada pelas 04 entidades na inscrição junto ao Edital 23 

nº001/2019.Todos os conselheiros puderam ler os objetivos em cada um dos projetos 24 

cadastrados, após a observância dos objetivos dos projetos, foi posto em votação que 25 

por unanime concordaram que todos os projetos tem como finalidade de 26 

atendimento os interesses e direitos de crianças e adolescentes, então seguiu-se para 27 

a análise e aprovação de parecer da comissão de seleção do Chamamento Público 28 

Edital nº001/2019, o qual foi aprovado por todos os presentes e deliberou-se que: 29 

FICA AUTORIZADO o poder municipal a efetuar Termo de Fomento com as quatro 30 

entidades a seguir: 1. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E PROFESSORES DA ESCOLA DE 31 

EDUCAÇÃO BÁSICA ALICE DA SILVA GOMES – R$8.108,00 – Projeto: 32 

Resgatando auto estima através da leitura e escrita; 2. ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 33 

MESTRES DA BANDA MUSICAL DE SÃO JOÃO BATISTA – R$8.108,00 – Projeto: 34 

Circuito de Apresentações da Banda Municipal de São João Batista; 3. 35 

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXECEPCIONAIS – APAE – R$8.108,00 – 36 

Projeto: Qualificação da Equipe Profissional da APAE e 4. GRUPO ESCOTEIRO DE 37 

SÃO JOÃO BATISTA – R$8.108,00 – Projeto: Escotismo Formando Cidadãos Retos e 38 
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de Caráter. Tendo em vista a aprovação das 04 entidades inscritas observou-se a 39 

necessidade do seguimento dos próximos passos previstos no Edital do FIA 40 

nº001/2019 para que se concretize o repasse de R$ 16. 216,00 (dezesseis mil, 41 

duzentos e dezesseis reais) de arrecadação de Imposto de Renda e R$ 16. 216,00 42 

(dezesseis mil, duzentos e dezesseis reais) de recurso do próprio município; 43 

totalizando R$ 32.432,00 (trinta e dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais) até o 44 

dia 18/11/2019 na assinatura do Termo de Fomento. Dando seguimento na discussão 45 

ainda sobre o FIA foi repassado a todos os presentes o demonstrativo do  Orçamento 46 

para os repasses 2019, que registra a disposição orçamentaria para efetuar os 47 

repasses para as entidades em 2019, este ficará anexado ao livro de históricos do FIA 48 

no item seguinte sobre o fia registrou-se o recebimento de Correspondência Receita 49 

Federal repasse 2019 – IRF, a qual menciona a previsão de recebimento do valor de 50 

R$11.181,03 no exercício de 2019, Jânifer ressaltou que ainda não pegou o extrato 51 

atualizado da conta e que deve retornar este ponto de pauta mais ao final do ano 52 

para verem quando efetivamente entrou.  Dando seguimento passou-se ao terceiro 53 

ponto de pauta foi apresentado aos presentes algumas informações acerca da 54 

Eleição do Conselho Tutelar: primeiramente se agradeceu a todos os conselheiros 55 

que se envolveram e trabalharam na eleição, ressaltou o resultado da eleição onde 56 

tivemos 10 conselheiros eleitos (5 titulares e 5 suplentes) passando a listagem oficial 57 

para conhecimento dos conselheiros, relatou que no mês de outubro tivemos a 58 

exoneração de 3 conselheiros tutelares o que resultou em vacância pois não há mais 59 

suplentes a serem chamados do processo eleitoral de 2015, então repassou para 60 

conhecimento dos presentes as correspondências que este conselho enviou ao 61 

Ministério Público, RH da prefeitura e a Secretaria de Assistência Social solicitando 62 

uma resolução destas vacâncias e que a orientação foi efetuar a chamada 63 

emergencial dos eleitos em 2019 para suprir estas vacâncias como mandato tampão 64 

até a posse em 10/01/2020. Relata que o RH ainda está em processo de chamada, mas 65 

que até a data de hoje as Conselheiras Bruna e Gizelda já haviam se apresentado 66 

para trabalhar, mas que se houvessem novas exonerações não saberia qual o 67 

encaminhamento seria dado, pois para tão pouco tempo os suplentes não se 68 

sentiriam motivados a assumir. Tendo em vista a necessidade desta chamada 69 

emergencial para contratação dos conselheiros tutelares no dia 17/10/2019 as 70 

Conselheiras Jânifer Otto e Giselle Marciana de Paula ofertaram uma capacitação 71 

para os 10 conselheiros eleitos dos quais 09 compareceram conforme material e lista 72 

de presença em anexo. Dando seguimento a Pauta no item 4 Jânifer informou aos 73 

conselheiros que o decreto que regulamenta este conselho vence em novembro e que 74 

necessitaria de Atualização do Decreto de Nomeação dos Componentes do 75 

CMDCA, seu prazo de vigência é de 2 anos mas que nossa legislação permite 76 
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recondução por mais 2 anos com atualização dos componentes desde que haja 77 

anuência dos conselheiros, colocou-se em votação e foi aprovada a recondução, com 78 

atualização dos componentes que não estão se fazendo presentes. No item 5 da 79 

pauta registrou-se as Correspondências: Recebidas dando destaque as solicitações 80 

de registros de entidade junto ao CMDCA, em especial a Entidade DUPROJETOS 81 

que solicita novamente registro, Jânifer questionou aos presentes sobre como 82 

proceder e ficou acertado a necessidade de visita para verificar a real realização deste 83 

serviço de Jovem Aprendiz junto ao Macris assim como manifestação das vagas 84 

sociais. Nas correspondências Enviadas Jânifer destacou a Atenção ao Plano Decenal 85 

dos Direitos de Crianças e Adolescentes, relatou que foram enviadas 86 

correspondências a todos os órgãos da rede que tinham ações previstas em 2018 e 87 

2019 solicitando informações sobre a realização ou a reprogramação das mesmas. 88 

Por final deu-se espaço para a Palavra aberta aos conselheiros, questionou aos 89 

presentes se havia algo mais a tratar e não havendo mais manifestações encerrou-se 90 

a presente reunião, agradecendo a presença de todos. Por ter sido eu, Jânifer Otto, 91 

secretária executiva deste conselho que lavrei a presente Ata, assino e firmo ser 92 

verdade, juntamente com o coordenador senhor Jardel Corrêa, assim como os 93 

demais presentes conforme lista de presença.   94 

 

  ___________________________      __________________________                                             

Jânifer Otto                                                     Jardel Corrêa 
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