
Ata 086/2019: ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA EM 2019. 1 

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

Conselho os membros que segue para a reunião ordinária, sendo: Larissa Aroma Martins, Luiz 3 

Carlos Santos Lopes, Lais Alves, Michele Pancote, Neyri Silva Freitas, Antonio Eduardo Sousa 4 

e Rogério Ferreira Miranda. bem como a Secretária de Assistência Social Neusa Petrekic e 5 

Assistente Social Joceli Friedrich. Pauta I – Sobre o Selo UNICEF a articuladora Joceli pediu 6 

auxilio dos membros do CMDCA para organizar a reunião intermediária do Selo onde será 7 

realizada a análise dos indicadores iniciais e intermediários e o Plano de Ação que precisa ser 8 

melhorado de acordo com os novos indicadores. A mesma ficou marcada para o dia 17 9 

(dezessete) de junho de dois mil e dezenove as quatorze horas no centro dos idosos e será 10 

realizado convite por carro de som convidando todos os representantes de entidades para 11 

participar. Pauta II – Ainda sobre o Selo Unicef a articuladora informou que recebeu um e-mail 12 

dizendo que o município consta inativo no sistema Busca Ativa Escola por falta de acesso. 13 

Aproveitamos a presença da Neyri (Assistente Social) da Educação, para que acesse o sistema e 14 

verifique quais as situações que se apresentam. Pauta III – Sobre o II Processo de Escolha 15 

Unificado para o Cargo de Conselheiro Tutelar a comissão informou que mediante a 16 

recomendação da promotora foi retificado o edital 001/2019 dando prazo para os Conselheiros 17 

Tutelares de outros mandatos poderem se inscrever e desta forma o cronograma terá que sofrer 18 

alterações ficando a capacitação prévia para o dia doze e treze de junho as 18:30 na Escola 19 

Gervásio e a prova de redação no dia quatorze. Ficando alterada a prova objetiva para o dia 20 

dezoito de junho as 18:30 horas.  Nada mais havendo a tratar, 21 

eu,_______________________________ Larissa Aroma Martins, membro deste conselho, 22 

lavrei e encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes assinada. 23 
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