
Ata da reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio
do Oeste/CMDCA, realizada no dia primeiro de outubro de dois mil e dezoito (01/10/2018), às
13h30min, na sala de reuniões do Posto de Saúde Alice Schimidt, para tratar da seguinte pauta:
Avaliação da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Planejamento das
próximas ações do Conselho e Assuntos Gerais. Após aprovação da Ata da reunião anterior, Sra.
Lilian  e  Sra.  Marilene  elogiam toda  equipe  envolvida  na  realização  das  pré-conferências  e  da
conferência em si,  que foi um sucesso. Sr. Arnoldo concorda e pontua que temos condições de
realizar a próxima Conferência apenas em âmbito municipal. Sra. Marilene afirma que o trabalho do
CMDCA daqui por diante é cobrar e acompanhar a efetivação das propostas da Conferência. Sra.
Lilian sugere encaminhar  o relatório final  da Conferência  ao Prefeito,  Vereadores  e  Vereadores
Mirins; Quanto avaliação do evento “nucleado”, pontuou-se o atraso na abertura do evento, a falha
do  equipamento  audiovisual,  algumas  falas  da  palestrante  fugiram  do  tema,  além  do  uso  de
“palavrões” e exemplos desnecessários. O lanche servido estava a contento do esperado. Não houve
tempo para passarmos as fichas de avaliação do evento,  devido o atraso no início.  Sra.  Llilian
sugere encaminhar ofício de agradecimento aos centros educacionais envolvidos: Mário Nardelli,
Fortunato, Alfredo Escotini, CEI Menino Deus, CEI Chapeuzinho Vermelho e CEI Nossa Senhora
Menina. Referente as novas ações, elencado desenvolver o plano de ação e aplicação do CMDCA e
campanha de arrecadação de doações ao FIA. Sugerido verificar com o CMDCA de Rio do Sul
sobre  a  campanha de arrecadação,  já  que possuem mais  experiência.   Nos assuntos  gerais,  foi
levantada  a  preocupação com a atuação do Conselho Tutelar,  no  sentido  de participarem mais
efetivamente do trabalho em rede, re organizando seu colegiado, evitando que a Sede fique vazia ao
saírem para  atender  uma ocorrência.  Após  discussão  deste  tema,  enquanto  assuntos  gerais,  foi
solicitado que as Atas deste Conselho sejam publicadas no site da prefeitura. Eu, Julio Cesar Alves,
secretário deste conselho, lavrei a presente ata, que segue assinada pelos presentes.


