
Ata 083/2019: ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA EM 2019. 1 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezenove reuniram-se na sala de reuniões do 2 

Conselho os membros que segue para a reunião ordinária, sendo: Luiz Vitorio da Silva, Larissa 3 

Aroma Martins, Neiry Silva Freitas, Rosiner Lobilein, Lais Alves e Rogério Ferreira Miranda. 4 

Tendo como Pauta: I – Edital do 2º Processo de Escolha em Data Unificada dos membros do 5 

Conselho Tutelar; II – Campanha do Fundo.  Iniciando pela I - primeira pauta referente ao 6 

Edital do 2º Processo de Escolha em Data Unificada dos membros do Conselho Tutelar, a 7 

comissão se reuniu no dia primeiro de março e elaborou o edital nos moldes encaminhados pelo 8 

Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, o mesmo foi lido, discutido e 9 

aprovado por todos os presentes. Decidiu-se ainda que o mesmo será encaminhado para a 10 

promotora para análise final e pedindo urgência de resposta para que possamos dar andamento 11 

no processo de Escolha e publicar no dia 04 de abril conforme cronograma. II – Com relação a 12 

Campanha do Fundo, a Secretária Neusa estará participando de um seminário para Gestores da 13 

APDM (Associação para Desenvolvimento Social dos Municípios) nesta semana na qual consta 14 

como pauta informações sobre como os municípios devem organizar as campanhas dos Fundos 15 

Municipais nos seus municípios. A Sra. Joceli também informou que já encaminhou para a 16 

gráfica o pedido de Banner e Folder, onde assim que recebido a arte dos mesmos estará 17 

divulgando no grupo de watts para aprovação dos membros. III – Em assuntos diversos a 18 

Conselheira Neiry informou que não poderá compor a Comissão do 2º Processo de Escolha de 19 

Membros do Conselho Tutelar por motivo de sua cunhada estar interessada em candidatar-se. 20 

Sendo assim, fica nomeado o Conselheiro Luiz Carlos Santos Lopes para substituí-la. Nada 21 

mais havendo a tratar, eu,_______________________________ Larissa Aroma Martins, 22 

membro deste conselho, lavrei e encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes 23 

assinada. 24 
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