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No vigésimo pr imei ro  dia  do mês de agosto de dois mil e  v inte,  a  Comissão de Formação
Continuada reuniu-se no Auditório 1 da Casa dos Conselhos, tendo como participantes os(as)
Conselheiros(as) Aparecida Girardi Meurer e Nilson Vanderlei Weirich para análise de deliberações
relativas aos encaminhamentos da Conferência Estadual e Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente. Os ofícios 007,008 e 009/2020, seus respectivos Anexos, enviados pelo CEDCA-SC,
foram lidos para que se pudesse seguir as orientações e critérios ali contidos, bem como o relatório

final da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 2018. Durante a reunião,
foi  feita uma l igação para a Sra. Juliana da CEDCA-SC, para que algumas dúvidas fossem dirimidas.

Tendo como critério as regras e orientações da Comissão Organizadora do CEDCA-SC:

Considerando que os CMDCA's/SC tem autonomia para decidir pela manutenção, ou não, dos/as
delegados/as eleitos/as nas etapas municipais realizadas entre 2018 e 2019;

Considerando que um dos critérios do CEDCA-SC é que o suplente eleito na Conferência
Municipal  ocupe a vaga, prio ri tar iamente, na subst ituição  do ti tular , quando  este desist ir  ou  não
mais fizer parte da representação do segmento para o qual foi eleito;

Considerando que caso o sup len te não ma is queira pa rt icipa r na nova fase das eleições para
delegado estadual e nacional, a Comissão Organizadora do CEDCA-SC orienta que os

CMDCA's/SC escolham entre os /as participantes das Conferências Municipais os/as seus/suas
novos/as delegados/as;

Considerando que seja levado em consideração, conforme orientação da Comissão Organizadora
do CEDCA-SC, a atuação e o engajamento dos/as representantes;

Considerando que o Sr. Brasilino Catarino CPF: 181.557.239-68, Coordenador dos Bombeiros
Mirins, cujos representantes foram eleitos delegados, na Conferência Municipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente de 2018, como titular no segmento Não Governamental e como suplente
no segmento Criança e Adolescente, respectivamente Edson Luiz Salgado de Lima - 16 anos
masculino e Carlos Eduardo Mello - 14 anos masculino; entrou em contato com ambos,  que
informaram o desejo de não participar dos processos eleitorais referentes às Conferências
Estadual e Nacional;

Considerando todos os itens acima citados, a Comissão de Formação Continuada delibera os
seguintes itens a serem analisados e aprovados na Reunião Extraordinária de 24-08-2020, quais
sejam:

Que as vagas em aberto, relativas aos delegados eleitos na Conferência Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente de 2018, sejam preenchidas por representantes dos
respectivos segmentos, que estejam atuando nos mesmos em agosto/2020, desde que
tenham participado da Conferência Municipal de 2018.

A Comissão de Formação Continuada, em conjunto com a Secretaria Executiva entrou em contato
com os delegados que ainda estão atuando em seu respectivo segmento em agosto/2020 e que
participaram da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 2018,
questionando se desejavam se manter como delegados para as Conferências Estadual e
Nacional/2020:



No segmento Governamental : Os dois delegados , titular e suplente , estão atuando no segmento,
participaram da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 2018 e desejam

se manter nas próximas fases das Conferências Estadual e Nacional.

No segmento Não Governamental: a Sra Neide de Sena Lima , com a desistência do adolescente
Edson Luiz Salgado de Lima, migrou para vaga de titular , ficando em aberto a vaga de suplente a ser
definida na Reunião Extraordinária do dia 24-08-2020 . Para tanto a Comissão orientou que todos
os conselheiros não governamentais , que tivessem participado da Conferência de 2018, fossem

questionados por e-mail , respondendo se desejariam concorrer para a vaga de suplente nesse
segmento.

No segmento de Conselhos Tutelares , Movimentos Sociais , Sistema de Justiça ou Rede de

Atendimento , levantamos que - dentre os(as ) conselheiros (a) que estão representando o

segmento em agosto /2020, participaram da Conferência Municipal de 2018 as Conselheiras:
Claudine Alves , Patrícia Ribeiro e Priscila Luz. As mesmas foram questionadas e definiu-se que a
Sra. Claudine Alves seria a titular e a Sra . Patrícia Ribeiro ficaria na suplência.

No se gmento Criança  e Adolesc ente , a ado le sc ente Emilly Kamili Nune s ao ser que stionada se
gostaria de se  manter como delegada , aceitou a permanência , ficando  apenas a definição de sua
suplência para a Reunião Extraordinária de 24-08-2020.

Após as providências tomadas durante a reunião , a Comissão de Formação Continuada reuniu os

dados acima descritos para as devidas deliberações junto à plenária , que ocorrerá no dia 24-08-

2020.

Assim sendo os participantes encerraram a reunião
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