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ATA NÚMERO UMDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 1 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA –GESTÃO 2021-2 

2024. Aos sete dias do mês de janeiro do ano de 2021, às 9 (nove) horas da manhã, por meio 3 

da plataforma online, cujo link fora disponibilizado no grupo de Whatsapp no dia da reunião. 4 

ASecretária Executiva Michelli iniciou a reunião informando ao(às) conselheiro(as) a 5 

ausência de quórum para a realização desta plenária. A saber, estavam presentes o(as) 6 

seguintes conselheiro(as): da Área Não-Governamental: Andressa Pires Martins Santana 7 

e Lilian Mozer, representantes de Entidades Sindicais de Trabalhadores, representando a 8 

SISMUP; Abigail Alves dos Santos, representante de Entidades de Assessoramento e 9 

Direitos, representando a CMEI Marista Enfermeira Anita Cordeiro; Gláucia Fabiano de 10 

Magalhães Marconi, representante de Entidades e/ou Organizações de Assistência Social, 11 

representando a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE); Rosângela 12 

Aparecida da Silva Santos, representante do Núcleo de Educação. Ademais, estavam 13 

presentes: a Secretária Executiva dos Conselhos de Direitos e de Política Pública da 14 

Assistência Social Michelli Rodrigues Ferreira Rigonatto e a Psicóloga e Auxiliar 15 

Administrativa Bianca Marques Longo. Michelli informou também que a ausência de 16 

quórum deu-se devido às exonerações de cargos em comissão, publicadas no dia 31 de 17 

dezembro de 2021, conforme Decreto nº. 500/2020 de 23 de Dezembro de 2020, o qual 18 

exonera todos os cargos em comissão, sendo assim, ocasiona então o Decreto nº500/2020 19 

em alguns nomes que ocupavam a função de conselheiro(as) da Área Governamental de 20 

forma voluntária das representações referentes às políticas públicas de Assistência Social, 21 

Esporte e Lazer e Finanças indicados pelo Poder Executivo, sendo os quais já foram 22 

encaminhados os nomes para atual gestão do Prefeito Ismael pela Secretária Municipal de 23 

Assistência Social Fernanda Vertuan Cequeti, a qual tomou posse no dia 01/01/2021 através 24 

do Decreto nº.  03/2021 de 04 de Janeiro de 2021. Michelli ressalta que, devido a isso, 25 

precisamos aguardar a indicação dos nomes bem como esclarece aos presentes que a 26 

Secretária Municipal de Assistência Social Fernanda informa que o prefeito Ismael já 27 

sinalizou que haverá algumas mudanças em algumas funções dentro da política pública de 28 

assistência social, mas que essas mudanças são sempre no intuito de valorizar o servidor(a) 29 

público de carreira, pois o decreto de exoneração dos cargos comissionados ocasiona um 30 

novo planejamento que deve ser realizado nos programas, serviços, projetos e equipamentos 31 

públicos da política pública de assistência social em nosso município, pois algum desses 32 

cargos comissionados além de serem conselheiro(as) também ocupavam cargos de 33 

coordenação dentro SUAS – Sistema Único de Assistência Social. Dito isso, a Psicóloga e 34 

Auxiliar Administrativa Bianca informou ao(às) conselheiro(as) as pautas que estavam 35 

previstas para esta reunião, sendo o Ofício nº 47/2020 do Serviço de Acolhimento 36 

Famíliar - Família Acolhedora, o qual solicita a renovação da inscrição deste serviço junto 37 

ao CMDCA; e a elaboração do regimento interno do CMDCA. Neste momento, houve um 38 

problema na transmissão de áudio na plataforma Skype, que estava sendo utilizada para a 39 
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realização desta reunião. A Vice-presidente Andressa sugeriu que mudássemos a reunião 40 

online para o grupo do Whatsapp, tendo em vista que referem-se à pautas informativas, já 41 

que, devido à ausência de quórum, há a impossibilidade de discutir pautas que requerem a 42 

aprovação do conselho. Após a aprovação das conselheiras presentes, seguiu-se a reunião 43 

por meio do grupo de Whatsapp do conselho. A Psicóloga e Auxiliar Administrativa Bianca 44 

desculpou-se pelo imprevisto e continuou os informativos acerca das pautas previstas. A 45 

conselheira Rosângela sugeriu que as reuniões fossem realizadas pelo Google Meet. A 46 

Psicóloga e Auxiliar Administrativa informou que, considerando que as atas são documentos 47 

descritivos, torna-se interessante a gravação das reuniões, o que até o momento não foi 48 

permitido pela plataforma Google Meet, dado que a Secretaria Executiva dos Conselhos de 49 

Direitos não tem acesso ao pacote do Google que permite tal gravação, devido a isso, 50 

optamos pelo Skype que permite esta ferramenta de modo gratuito. No entanto, visto as 51 

dificuldades enfrentadas nesta reunião, iremos avaliar outra forma mais adequada para a 52 

realização das próximas reuniões. A Vice-presidente Andressa disse que seria interessante 53 

apreciarem as pautas na próxima reunião ordinária (04/02/2021), tendo em vista a ausência 54 

de quórum, e sugeriu que todo(as) o(as) conselheiro(as) realizem a leitura do modelo de 55 

Regimento Interno do CMDCA para ser discutido na próxima reunião ordinária do conselho. 56 

Disse que já realizou a leitura, que gostou do documento, porém, tem alguns apontamentos 57 

em que gostaria de sugerir adaptações. A Secretária Executiva Michelli perguntou ao(às) 58 

conselheiro(as) se todo(as) receberam o documento do Regimento Interno CMDCA que fora 59 

enviado ao grupo de Whatsapp junto com a convocação desta reunião. Disse que caso 60 

alguém não tenho conseguido acessar tal documento, que poderá retirar uma cópia na 61 

Secretaria Executiva dos Conselhos de Direitos, localizada na Rua Santos Dumond, nº 723 62 

(antiga sede do Conselho Tutelar). Ademais, a Psicóloga e Auxiliar Administrativa Bianca 63 

informou que foi recebido um Ofício do Conselho Tutelar, o qual seria necessário uma 64 

reunião extraordinária para discussão do mesmo, sendo proposto que o(as) conselheiro(as) 65 

deliberassem sobre a data para a realização da mesma. A Vice-presidente Andressa sugeriu 66 

que fosse realizada na última semana do mês de janeiro, sendo na segunda ou na quinta-67 

feira, tendo em vista a necessidade de um tempo hábil para que as representações 68 

governamentais possam ser substituídas adequadamente pela nova gestão do prefeito Ismael 69 

. A Psicóloga e Auxiliar Administrativa Bianca sugeriu, se possível,que a reunião aconteça 70 

na última segunda-feira (25/01/2021), pois na quinta-feia haverá outra reunião de outro 71 

conselho de direitos. A conselheira Abigail disse que estarão em semana de formação na 72 

escola, porém, acredita que conseguirá participar da reunião. Tal sugestão fora aprovada 73 

pelas conselheiras presentes nesta reunião. A Vice-presidente Andressa encerrou a reunião, 74 

confirmando a realização da reunião extraordinária no dia 25/01/2021, agradecendo a 75 

presença das conselheiras e o apoio da Secretaria Executiva. Nada mais a registrar, nós, 76 

Michelli Rodrigues Ferreira Rigonato e Bianca Marques Longo, encerramos a presente ata 77 

que vai por nós assinada e pelo(as) conselheiro(as) presentes.  78 
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Michelli Rodrigues Ferreira Rigonato 82 
Secretária Executiva  dos Conselhos de Direitos e da Política Pública de Assistência Social 83 
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Andress Pires Martins Santana 88 
Vice-presidente do CMDCA 89 
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Bianca Marques Longo 94 
Psicóloga e Auxiliar Administrativa do CMDCA 95 
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