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Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove nas dependências da Fundação
Municipal de Desenvolvimento Social – Casa da Cidadania, realizou-se reunião extraordinária do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com os seguintes presentes: Janine
C. K. de Lima, Kelly B. F. Delpizzo, Sulani Z. P. Stupp, Meri Tanchella, Nazarete S. de Oliveira,
Isabel C. V. Cardoso, Sandra R. M. Nazário, Silvia C. Santos, Camille G. A. Felix, Suellen B. R
Corrêa, Lilian F. M. Gonçalves, Juliana V. Martins, Angelique de Medeiros e Samuel M. Farias. A
presidente do conselho, Sra. Sulani abriu a reunião dando as boas vindas e agradecendo a todos pela
presença. Em seguida fez a leitura da pauta: Apresentação em plenária dos Projetos financiados pelo
FIA analisados pela Comissão de Inscrição; Apresentação da proposta Bellart – Empresa voltada a
atividades culturais e artísticas: Projeto Inocência Roubada; Apresentação do Seminário
Internacional RELAF – Rede Latino Americana de Acolhimento Familiar; Apresentação do Plano
de Ação e Aplicação do FIA/CMDCA. Passou a palavra para a Sra. Mabel, que fez a apresentação
da proposta da empresa Bellart. Fez uma breve explanação sobre a empresa e os serviços prestados.
Falou sobre o Projeto Inocência Roubada que tem como objetivo ampliar as discussões sobre a
prevenção a violência, abuso e exploração sexual em crianças a fim de promover mudanças
significativas em nossa sociedade e diminuir este índice expressivo em que nos encontramos
atualmente, de forma a prevenir, informar e identificar possíveis vítimas. Explica que a
apresentação teatral é feita com fantoches e personagens reais. Questionou se os conselheiros têm
alguma dúvida. Os conselheiros discutem acerca do assunto e solicitam que seja encaminhado uma
nova proposta com 08 sessões e novas datas, de preferência para o mês de maio. Sra. Mabel
agradece a oportunidade e fica à disposição para eventuais dúvidas. Coloca que encaminhará ao
conselho a nova proposta. Após, a Sra. Janine explana que as sessões deverão ocorrer em 2 dias,
esendo duas no período matutino e duas no período vespertino, e que deverá atender em 3 períodos
as escolas e 1 período as organizações não governamentais. Os presentes aprovaram a proposta
sugerida pela Sra. Janine e a mesma solicitou a Sra. Silvia que entrasse em contato com a Bellart
para que seja encaminhado novo orçamento. Os conselheiros discutem sobre o saldo da conta do
FIA. Dando continuidade, Janine explana sobre os projetos aprovados pela segunda etapa do Edital
01/2018 do FIA. Os projetos aprovados foram “Música, Som e Movimento” da Associação Vida e
Arte que foi programado para o segundo semestre de 2019, “O Despertar das Inteligências” da
Fundação Educacional Joanna de Angelis e “Construindo um Sorriso Feliz” do Lar da Menina. Os
indeferidos foram “Construção de Horta com Estufa Hidropônica” do CASEP por se tratar de uma
instituição governamental, “Orquestra Sons e Latas – Por uma cultura de paz e pedagogia do afeto”
da ONG Moradia e Cidadania por apresentar o mesmo projeto por mais de 3 anos, sendo vedada
pela Resolução nº 137 do CONANDA e “Projeto Erê – Os Brincantes” da APP EMEB Faustina da
Luz Patrício pois o projeto não está de acordo com a finalidade estatutária da Entidade. As
conselheiras Nazarete, Sandra e Suellen fazem uma breve explanação acerca dos projetos de suas
respectivas entidades. Sra. Janine apresenta um ofício sobre o Seminário Brasileiro de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente que acontecerá nos dias 04, 05 e 06 de abril em Curitiba, e
tem como objetivo aprimorar a discussão acerca dos direitos da criança e do adolescente, através
dos conhecimentos de palestrantes de renome e nível nacional qualificados e capacitados para levar
conhecimento teórico e prático aos participantes. Falou sobre os palestrantes e os valores dos
pacotes. Com a palavra, Sra. Kelly coloca que no dia 14 de março, quinta-feira, às 16 horas na Sala
de Atos da Prefeitura acontecerá as assinaturas dos termos de fomento para projetos do FIA.
Explana sobre o processo eleitoral do Conselho Tutelar, coloca-se a disposição para auxiliar a
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comissão no que for preciso e questiona se os conselheiros assistiram a transmissão do Dr. João
Luiz, que deu todas as orientações e datas. Explica que será disponibilizado um edital mas que
devido aos prazos não terão tempo hábil para fazer alterações e também um modelo de calendário
para que os municípios se organizem. Diz que conversou com a secretária de gabinete, Sra. Kércia
para agendar uma reunião com vereadores e diretores-presidentes das fundações para mobilização.
Sra. Isabel explana que pesquisou sobre o edital e disse que a reunião deverá acontecer depois da
publicação do edital e que assim que for disponibilizado a comissão deverá se reunir. A conselheira
Nazarete sugere que a eleição seja feita em outro lugar, pois na última que aconteceu na FMDS o
espaço foi pequeno. Sra. Sulani afirma que já foi visto para que seja realizada na UNISUL. As
conselheiras discutem sobre como será feita a análise dos documentos, e Isabel sugere que para um
melhor aproveitamento do tempo que seja encaminhado por e-mail a comissão e na reunião seja
decidido somente o parecer final. Sra. Sulani explana sobre a capacitação “Roda de Conversa:
Fundo da Infância e Adolescência e a gestão dos recursos” que acontece no dia 15 de março. Houve
grande discussão referente ao Plano de Aplicação/Ação do FIA, suas destinações no imposto de
renda e campanhas que poderão ser feitas. Sulani sugere que seja encaminhado o plano por e-mail
aos conselheiros para que seja aprovado, e caso alguém não aprove deverá ser marcado uma reunião
extraordinária. Se surgir alguma dúvida deverá ser encaminhada por e-mail ao conselho e o mesmo
repassar a comissão. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião.

