
Ata 072/2018: ATA DA REUNIÃO DA ORDINÁRIA DO CMDCA EM 2018. 1 
Aos trinta e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito reuniram-se na sala de reuniões 2 
do Conselho, os membros conforme segue: Cleusa Petrekic, Lucima Ribeiro da Silva, Neiry Silva 3 
Freitas, Rosiner Lobelein, Luis Vitorio da Silva, Luiz Carlos Santos Lopes e Debora Mendonça para 4 
realizar a primeira reunião ordinária do ano tendo a seguinte pauta: I – Resposta ao Oficio 5 
Encaminhado ao setor Juridico referente resposta da Conselheira Daiane sobre a Escolaridade; II – 6 
Alteração Membros CMDCA; III – Calendário Anual das Reuniões; IV – Fundo Municipal dos 7 
Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA); V- Assuntos Diversos. Iniciando pela Primeira 8 
Pauta - a presidente Cleusa informou que recebeu a resposta do setor jurídico referente ao oficio 9 
encaminhado pela Conselheira Daiane esclarecendo os motivos pelos quais até o presente momento 10 
não concluiu o ensino médio. A orientação jurídica foi de que se altera a Lei Municipal no item de 11 
escolaridade, uma vez que de fato a forma como se encontra redigido o texto faz com se tenham 12 
muitas brechas para questionamentos e interpretações. Diante do fato decidiu-se por unanimidade 13 
dos presentes que será solicitado alteração da Lei, passando a exigir ensino médio completo, uma 14 
vez que ocorreu o provão no município no final do ano de dois mil e dezessete e portanto se acredita 15 
que muitas pessoas já possam apresentar esta escolaridade. II. A segunda pauta trata da alteração dos 16 
membros onde a partir da publicação do decreto fazem parte do conselho o Sr. Luiz Carlos Santos 17 
Lopes em substituição a Sra. Joceli Friedrich e também a Sra. Marcia Rubia da Silva como suplente 18 
da presidente Cleusa Petrekic. Aproveitando o momento foi questionado quanto a participação das 19 
representação das escolas Gervásio dos Santos Costa e Bem Me Quer que a tempos não comparecem 20 
nas reuniões. Diante deste fato decidiu-se por unanimidade dos presentes que será encaminhado 21 
ofícios aos responsáveis pela instituição onde a presidente juntamente com o Conselheiro Luiz 22 
Vitório da Silva estarão se deslocando no dia cinco de fevereiro para protocolar os ofícios e 23 
conversar com os responsáveis. III. Com relação ao calendário anual o mesmo será realizado na 24 
próxima reunião em fevereiro quando estiver definido os membros das escolas devido aos dias que 25 
os mesmos possuem de hora atividade. IV. Sobre o FMDCA foi informado que a documentação do 26 
mesmo foi entregue para a contadora da APDM (Associação de Primeiras Damas do Estado de Mato 27 
Grosso) que estará agendando junto a Receita Federal o protocolo dos documentos. V. Em assuntos 28 
diversos a conselheira Neiry abordou sobre a campanha de Dezoito de Maio que trata do Abuso e 29 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Neste tema várias formas de abordagens foram 30 
discutidas, ficando a princípio definido que: será realizado palestras nas escolas por profissionais 31 
Assistente Social e Psicólogos da Educação, Saúde, Assistência Social e Conselho Tutelar; Será 32 
buscado a parceria das escolas para após a palestra cobrar cartazes, redações e com os menores das 33 
creches a confecção do girassol, símbolo da campanha; No dia dezoito de maio o material produzido 34 
(cartaz e girassol) será utilizado na caminhada de mobilização e os cartazes serão públicos no 35 
comércio e órgãos públicas e os girassóis serão fixados nas rotatórias. Para os estudantes maiores 36 
(adolescentes) será verificado a possibilidade de realizar redação sobre o tema com publicação das 37 
cinco melhores. Além dos estudantes será abordado o tema com os educadores. Para essa ação 38 
também será solicitado a Secretaria de Assistência Social a confecção de camisetas. Nada mais 39 
havendo a tratar, eu,______________________ Luiz Carlos Santos Lopes, secretario deste conselho, 40 
lavrei e encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes assinada. 41 
Cleusa Petrekic (Titular)_____________________________________________________________ 42 
Rosiner Lobelein (Titular)___________________________________________________________ 43 
Lucima Ribeiro da Silva (Titular)______________________________________________________ 44 
Luiz Carlos Santos Lopes (Titular) ____________________________________________________ 45 
Neiry Silva Freitas (Titular) __________________________________________________________ 46 
Luis Vitorio da Silva (Suplente) ______________________________________________________ 47 
Debora Mendonça (Titular) __________________________________________________________ 48 


