
Ata 082/2019: ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA EM 2019. 1 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove reuniram-se na sala de 2 

reuniões do Conselho os membros que segue para a primeira reunião do ano de dois mil e 3 

dezenove sendo: Cleusa Petrekic, Larissa Aroma Martins, Neiry Silva Freitas, Rosiner Lobilein, 4 

Lais Alves, Alyne Taynara de Souza e Rogério Ferreira Miranda. Como Pauta para esse 5 

primeiro encontro temos I – Eleição para troca de diretoria (presidente, vice-presidente e 6 

secretário); II – Formação da Comissão para o 2º Processo de Escolha em Data Unificada dos 7 

membros do Conselho Tutelar; III – Formação da Comissão para organizar a Campanha “Doe 8 

seu Imposto de Renda ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente”; IV – Calendário 9 

Anual de Reuniões 2019 (dois mil e dezenove).  Iniciando pela I - primeira pauta referente a 10 

troca de diretoria, para esse próximo mandato a escolha fica entre os representantes não 11 

governamentais ficando eleito por unanimidade como: Presidente: Rogério Ferreira Miranda; 12 

Vice- Presidente: Neiry Silva Freitas e Secretária: Larissa Aroma Martins. II - A Segunda pauta 13 

que trata da Formação da Comissão para organizar a Campanha “Doe seu Imposto de Renda ao 14 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente”, ficou acordado que não será formado comissão, 15 

mas todos os conselheiros serão envolvidos nessa organização, foi apresentado modelo de folder 16 

para a campanha, e sugestão de alteração bem como a solicitação de confecção de cem (100) 17 

unidades para a Campanha. Além deste será solicitado a confecção de faixa de lona sobre a 18 

campanha para fixar em local público. Foi lembrado ainda que de acordo com a última 19 

Conferência seria solicitado a destinação de uma porcentagem fixa para o fundo da criança e do 20 

adolescente, o mesmo será verificado quanto a possibilidade junto ao órgão gestor.  Com 21 

relação a III – terceira pauta fica formado como comissão para o processo de escolha unificado: 22 

Larissa Aroma Martins, Neiry Silva Freitas, Rosiner Lobilein, e Alyne Taynara de Souza. Os 23 

mesmos ficarão responsáveis por elaborar o edital e passar para aprovação deste conselho até o 24 

dia 15 (quinze) de março do corrente ano. Além de elaborar todo os demais processos 25 

necessários a eleição com apreciação dos demais membros deste conselho. A pauta quatro IV - 26 

Trata do calendário anual de reuniões onde ficou acordado que as reuniões ordinárias serão 27 

sempre na primeira segunda-feira de cada mês às 15:00 (quinze) horas na sala de reuniões do 28 

Conselho. O calendário também será encaminhado ao Conselho Tutelar caso os mesmos tenham 29 

interesse em participar eventualmente. Nada mais havendo a tratar, 30 

eu,_______________________________ Neiry Silva Freitas, membro deste conselho, lavrei e 31 

encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes assinada. 32 

_____________________________________________________________________________33 

_____________________________________________________________________________34 

_____________________________________________________________________________35 

_____________________________________________________________________________36 

_____________________________________________________________________________ 37 


