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ATA Nº 1 /2021 
 REUNIÃO  CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 
No dia 28 de janeiro de 2021, via plataforma zoom, às 9h iniciou à reunião do CMDCA. A 

Presidente Sra. Iris informou sobre a necessidade da aprovação das prestações de contas 

referente aos meses de novembro e dezembro de 2020. Esclarece que a prestação de 

novembro ficou pendente por falta de quórum da última reunião de dezembro e ressalta que 

estas prestações serão encaminhadas para a controladoria. Estas prestações supracitadas 

foram enviadas para os Conselheiros, com a finalidade destes analisarem com antecedência e 

caso alguém tivesse dúvidas ou não concordassem, poderiam entrar em contato ou nesta 

reunião expor os questionamentos. A secretária Sra. Daniele faz um adentro que para o 

cumprimento do Decreto que regulamenta o FUMDICAD é necessário o encaminhamento para 

a controladoria da prestação anual, diante disto, foi enviado três arquivos, prestação mês 

novembro, dezembro e anual. Complementa que foi assinado dois termos de fomento em 

relação ao último edital, um com a Associação de Artes Marciais e outro com Associação 

Braços Abertos e em breve os recursos serão repassados. A Sra. Iris enfatiza que por conta da 

pandemia algumas  instituições adiaram a retomada das atividades e assim que solicitarem,  os 

recursos serão liberados. Foi perguntado se algum conselheiro (a) tem alguma dúvida em 

relação a prestações, a Sra. Maressa informa que está muito clara. Sem apontamentos  todos 

aprovam sem ressalvas.  Dando continuidade na pauta, a presidente apresenta a necessidade 

da instauração da Comissão que tratará sobre Políticas Públicas, ressaltando que a promotoria 

já encaminhou para o CMDCA a solicitação de ações voltadas para a gravidez na adolescência, 

e esta comissão trabalharia outras demandas também na área da garantia de direitos de 

crianças e adolescentes. A Sra. Daniele acrescenta que além da gravidez também foi pedido 

ações na prevenção de drogas e está agendada uma reunião com o promotor Dr. Celso no dia 

03/02 para discutir sobre essa temática, e esclarece que o principal objetivo do Conselho é 

propor política pública efetiva que irá contribuir com a sociedade, e tem percebido que falta 

algo de concreto para avançarmos em relação a isso. Observa que a promotoria 

constantemente tem feito solicitações para o CMDCA e acompanha o andamento.  A 

presidente coloca a importância de adotarmos políticas preventivas, pois acredita que ao 

tratar problemas já instalados poderemos não ter os resultados que desejamos. Também 

ressalta que quando tivermos propostas deveremos cobrar o cumprimento destas pelo 

município. Foi questionado se alguém tem interesse em compor essa comissão, e a 

Conselheira Sra. Maressa Francine enfatiza o carinho que tem pelo conselho e se coloca a 

disposição, o Conselheiro Sr.  Carlos também se habilita e salienta que  identifica com essa 

área , pois seu trabalho é voltado para esse público,  o  Sr. Erick expõe que tem interesse 

principalmente na política sobre drogas, já tem acompanhado atividades relacionado ao 

assunto,   porém acredita que por questões particulares poderá não ter disponibilidade como 

gostaria. Diante disto, foi esclarecido que não há impedimento e sempre que for agendada 

reunião teremos o consenso de dia e horário visando a maior participação. A Sra. Iris reforça 

que também acompanhará a comissão, bem como a secretária. Sendo assim, a comissão fica 

instaurada e será formalizada através de Resolução e posteriormente encaminhada para a 

ciência de todos. A presidente expõe também que é preciso implementar a Comissão Eleitoral 

que tratará de conduzir o pleito para compor o colegiado do CMDCA para a gestão 2021/2023, 
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ressalta que esta eleição aconteceria em setembro e por estarmos em pandemia e processo de 

eleição municipal, foi aprovado a prorrogação do mandato, esse agora com data para  28 de 

fevereiro.  A secretária faz um adentro que nesta data a nova composição do colegiado ainda 

não estará conclusa, mas acredita que não haverá problema, uma vez que já se deu-se  o 

início. Também ressalta que as reuniões poderão acontecer online, desta forma contribuiria 

para o andamento. A Sra. Elizabeth se coloca a disposição, assim também a Sra. Regina Fili que  

informa que no Conselho da Assistência na qual atualmente é presidente adiaram a eleição e 

assim que passar esse período também entrarão em pleito. A Sra. Daniela e o Sr. Robson 

integrará essa comissão.  Foi enfatizado que em relação as atas faltam ser  aprovadas as dos  

dias 04 e 17 de dezembro. A presidente questiona se os conselheiros teriam objeções, não 

havendo  nenhuma ressalva estas foram aprovadas.  Também explana sobre essas demandas 

que as comissões hoje instauradas terão, e expressa que teremos muito trabalho, assim como 

espera-se muitos resultados. Nada mais a tratar a Presidente Sra. Iris agradeceu aos 

conselheiros e convidados que tiveram presentes de forma virtual.  

 

                                                        
  

IRIS RODRIGUES DOS SANTOS                         DANIELE E. N. FERREIRA 

Presidente do CMDCA                                       Secretária do CMDCA 

                                                                                

 

 

 

Publique-se, inclusive sob a forma de fixação no átrio da Casa dos Conselhos; registre-se e 

arquive-se em atendimento ao princípio da publicidade dos atos administrativos e em  

observância aos preceitos contidos na Lei Orgânica Municipal. Em 28/01/2021.   

 


