
 

 

 

Ata 02/2021 1 

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

reunião do CRAS, Centro de referência da Assistência Social, os membros do CMDCA 3 

– Conselho municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para tratar dos 4 

seguintes assuntos a serem pautados. A reunião iniciou-se com o Sr presidente Marco 5 

Aurélio dando boas vindas a todos e em seguida passou a palavra a sra. Jucieli da 6 

Silva, explicando sobre a deliberação no 89/2019 CMDCA Incentivo Atenção à Criança 7 

e Adolescente que já foi feito pagamento e recurso a ser usado especificamente para 8 

violência/ Ciberbullying, em seguida a sra. Edinéia explanou um pouco sobre o 9 

Programa Bolsa Família e as atividades do CRAS que vem sendo executadas, a sra. 10 

Edinéia explicou um pouco sobre as alterações que estão cogitando fazer no cadunico 11 

e a preocupação sobre estas alterações onde muitos usuários não terão aceso, em 12 

seguida, os conselheiros tutelares apresentaram os relatórios de atendimentos do 13 

conselho tutelar do mês de janeiro  de dois mil e vinte e um, em seguida, Sr. Marco 14 

Aurélio falou de uma ocasião no grupo de whatsapp com um caso de um conselho, 15 

onde o mesmo  não falou por mal, só quis orientar uma situação que esta incomodando 16 

o conselho, pois os veículos estão sem ar condicionado, mas que verificado a nível 17 

estadual e federal não tem recurso, mas que vão solicitar junto ao poder publico um 18 

veículo completo para que se resolva definitivamente esta situação. Sem mais para o 19 

momento, encerro esta ata que foi lida, aprovada e subscrita por mim Jucieli da Silva, 20 

Ana Paula Dahmer Pereira, Ivani Wons Moré, Ivone da Rosa, Rejane Gonçalves, Santo 21 

Saluir, Milton Locatelli, Marco Aurélio Gazzoni, Kelly Cristina Cogo e Fernanda Aline 22 

Wuncsh.  23 


