
Ata 075/2018: ATA DA REUNIÃO DA ORDINÁRIA DO CMDCA EM 2018. 1 

Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas e oito 2 

minutos, reuniram-se na sala de reuniões os membros do Conselho Municipal dos 3 

Direitos da Criança e do Adolescente para mais uma reunião ordinária, sendo estes: 4 

Luiz Carlos Santos Lopes, Celia Aparecida Rodrigues Silva Cozer, Lais Alves, Lucima 5 

Ribeiro da Silva, Rosiner Lobelein, Debora Luiz Mendonça, Divina Josimeire do 6 

Nascimento Bispo. Na oportunidade esteve presente as conselheiras Tutelares Elizines 7 

da Silva Ribeiro, Francisca Pereira da Silva, Lucia Ines Weizenmann e Camila Candida 8 

Estevão. Iniciando a reunião foi passado a palavra para as conselheiras tutelares 9 

relatarem os fatos referente ao boletim de ocorrência recebido por este conselho de 10 

direitos. Ouvido os relatos e realizados os questionamentos necessários ficou definido 11 

que será arquivado por este conselho a NF de pagamento do hotel referente aos períodos 12 

que estiveram hospedadas, cópia do pedido de diárias e demais documentos que se 13 

fizerem necessários. Aproveitando a presença das conselheiras foi questionado com 14 

relação a utilização do programa SIPIA, onde as conselheiras tutelares, por unanimidade 15 

informaram que o mesmo está sendo utilizado apenas como teste e que o acesso real 16 

ainda não está disponível e que por este motivo alguns documentos não são produzidos 17 

no sistema. Com relação a Campanha de 18 de Maio, foi apresentado o banner da 18 

campanha já confeccionado. Quanto a forma de realização da campanha a mesma já foi 19 

discutida em reunião anterior e reforçada nesta reunião, onde as equipes de referência de 20 

cada secretaria (educação, saúde e assistência) através de seus técnicos (assistentes 21 

sociais e psicólogos) estarão se reunindo para discutir estratégias de intervenção junto 22 

aos alunos nas escolas, creches, famílias e professores, além da caminhada no dia 18 de 23 

maios. Estas ações serão divulgadas e membros do CMDCA e Conselho Tutelar estarão 24 

envolvidos. Nada mais havendo a tratar, eu,______________________ Luiz Carlos 25 

Santos Lopes, membro deste conselho, lavrei e encerro esta ata que após lida e aprovada 26 

será pelos presentes assinada. 27 
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