Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
realizada em treze de abril de dois mil e dezoito, às 08h15, na Unidade de Gestão de Educação –
Espaço do Centro de Capacitação (2º Andar - Complexo da Argos), que contou com a participação
de conselheiros e ouvintes que assinaram o livro de presença das reuniões do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, às folhas 39 frente e verso. Justificaram ausência os
conselheiros: Janice Piovesan (titular), Samuel Ferraz Duarte (titular), Vanessa Camargo do
Nascimento (titular). A Senhora Presidente, declara aberta a plenária fazendo a leitura da pauta 1.
Leitura da pauta; 2. Aprovação da ata do dia 23/03/2018; 3. Apresentação dos últimos
detalhes da Conferência Lúdica; 4. Deliberação: Renovação de Registro da Associação de
Ensino Social Profissionalizante - ESPRO, Associação Terapêutica de Estimulação e
Linguagem – ATEAL e Juventude Cívica Poaense - JUCIP; 5. Informes Gerais. A senhora
presidente agradece a presença de todos conselheiros e ouvintes, declara aberta a plenária, dando
inicio pelo item 2. Aprovação da ata do dia 23/03/2018: Colocada para aprovação, a ata do dia
23/03/2018 foi aprovada, por unanimidade. Seguindo item 3. Apresentação dos últimos detalhes
da Conferência Lúdica: A coordenadora da Comissão de Divulgação e Mobilização, Aparecida
Magali de Almeida Sousa dá inicio a apresentação da programação finalizada da Conferencia
Lúdica, a ser realizada em 14/04/2018. Durante a apresentação os presentes vão tirando dúvidas
quanto as ações o dia. Fica também alinhado que o número de delegados para participação na
Conferência Municipal será até 24 (vinte e quatro) crianças e adolescentes, sendo 4 (quatro) por
cada eixo temático, informação esta que constará no Regimento Interno a ser aprovado no dia.
Finalizando, a conselheira solicita que todos conselheiros compareçam no Encontro e que será
encaminhado um email pedindo comparecimento de todos. Seguindo item 4. Deliberação:
Renovação de Registro da Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO,
Associação Terapêutica de Estimulação e Linguagem – ATEAL e Juventude Cívica Poaense JUCIP: A conselheira Maria Aparecida Giacomello dá inicio a apresentação (Anexo) da renovação
das Organizações Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO, Associação
Terapêutica de Estimulação e Linguagem – ATEAL e Juventude Cívica Poaense - JUCIP. A senhora
presidente coloca que seria interessante constar se as Organizações possuem demanda reprimida
e qual seria a quantidade. Após apresentação, colocado em deliberação as renovações foram
aprovadas por unanimidade. Passa-se ao item 5. Informes Gerais: A senhora presidente considera
importante o Conselho discutir a questão da fila de espera nos serviços públicos e privados de
atendimento a criança e ao adolescente. O conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues sugere que o
Conselho faça novamente uma avaliação das Resoluções da Conferência Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente realizada em 2015, conforme feita pela Gestão anterior no ano de 2016. A
conselheira Ana Maria Quaggio informa sobre a realização da Semana da Adoção 2018 a ser
realizada nos dias 20, 22, 24 e 25 de Maio. O conselheiro Rodrigo Pierobon Rodrigues convida para
o almoço em prol da Associação Acolhimento Bom Pastor, no bairro da Roseira. O conselheiro
aproveita, perguntar sobre o andamento e o porque da demora para publicação do Edital de
Chamamento Público através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A
senhora presidente coloca que será encaminhado um oficio à Unidade de Assistência e
Desenvolvimento Social solicitando informações. A senhora presidente declara encerrada a reunião,
convidando a todos para a próxima reunião, que será realizada em vinte e sete de abril de dois mil e
dezoito, às 8h15. Eu, Nínive de Paula Bueno, secretária “ad hoc” _____________ lavrei a presente
ata, que, depois de aprovada pela Assembléia, segue para assinatura da presidente.
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