
Ata 002: Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze horas e dois minutos 1 

reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, os membros do Conselho Municipal 2 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, sendo: Luiz Vitório da Silva,  Adriane Leske, Larissa 3 

Aroma Martins, Lais Alves, Raquel Puhl, Carina Vaz da Silva, Luiz Carlos Santos Lopes, 4 

Rosiner Lobelein e Rogério Ferreira Miranda. I – Iniciou-se a reunião a partir da primeira pauta 5 

informado que houve a alteração de Sec. Executivo do Conselho ficando como responsável a 6 

partir do dia primeiro de maio a Sra. Kellen Garcia Melo. II – a Segunda pauta que trata da 7 

reformulação do Programa POPSEC foi apresentado pela Servidora Raquel Puhl que atua como 8 

técnica de referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo – SCFV. A 9 

proposta visa melhorar o atendimento de crianças e adolescentes participantes do Programa. 10 

Além do Projeto de Reformulação também ocorreu a leitura da proposta de Regimento Interno 11 

para o programa. Após a apresentação ocorreu a discussão dos conselheiros e a aprovação de 12 

ambos por unanimidade. III – Assuntos Diversos: informou-se sobre o Selo Unicef onde a partir 13 

do dia 04 de maio fica como articuladora do mesmo a Sra. Kellen.  Falou-se sobre a campanha 14 

de 18 de maio onde a equipe de psicólogos e assistentes sociais estará elaborando um texto para 15 

divulgar em carro de som e sugeriu-se a criação de uma página do Conselho de Direitos no 16 

Facebook para que sejam postadas informações/orientações sobre as campanhas. Também foi 17 

comentado sobre o Fundo da Infância para que os conselheiros observem a data de 18 

cadastramento do Fundo junto ao site da Receita Federal e assim fique ativo para receber 19 

recursos no ano de dois mil e vinte e um. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente ata 20 

que após lida e aprovada foi por todos os presentes 21 

assinada.______________________________________________________________________22 
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