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

reunião do CRAS, os novos membros do CMDCA – Conselho municipal dos Direitos da 3 

Criança e do Adolescente que foram indicados por seus representantes. A reunião 4 

iniciou-se com a secretária, sra. Loiri dando boas vindas a todos presentes, foi feito a 5 

posse do novo conselho, em seguida ficou eleita a sra. Kelly Cristina Cogo como 6 

presidente e a sra. Dorvalina Verdana Pietrobon como vice-presidente, em seguida, foi 7 

falado sobre o dia 18 de maio, “Dia nacional do combate do abuso e exploração sexual 8 

de crianças e adolescentes” que serão a confecção de flores para a campanha e o 9 

banner com informações do porquê da campanha, falar nas rádios sobre a campanha, 10 

panfletos, sugestão de uma live no dia, com o promotor se o mesmo aceitar, após 11 

apresentação dos documentos ficou renovado para mais um ano o registro da APAE, 12 

esta entidade que foi o primeiro a ter seu registro junto a este conselho. Em seguida a 13 

sra. Loiri solicitou o registro ao família acolhedora no CMDCA, a qual vai providenciar a 14 

documentação e apresenta na próxima reunião, em seguida o conselho tutelar fez o 15 

relatório de atendimento do conselho tutelar de fevereiro a abril de 2021. Sem mais 16 

para o momento, encerro esta ata que foi lida, aprovada e subscrita por mim e pelos 17 

presentes, Jucieli da Silva, Ana Paula Dahmer Pereira, Andreia C. Konrad. Rejane 18 

Gonçalves, Cecilia Olkoski, Alcione R. Closs, Camila Eduarda Lopes, Santo Saluir, 19 

Milton Locatelli, Edinéia Inês Schuenk, Jonas Welter, Solange Ilkiu, Kelly Cristina Cogo, 20 

Dorvalina Verdana Pietrobon, Deisi Bernardi, Juliane Erich, Dandara Isabela Spies e 21 

Loiri Albanese Moraes. 22 


