
Ata 084/2019: ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CMDCA EM 2019. 1 

Ao primeiro dia do mês de abril 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, Luiz Carlos Santos Lopes, Rosiner Lobilein, Lais Alves e Rogério Ferreira 4 

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

membros do Conselho Tutelar; II – Campanha do Fundo e III - Assuntos Diversos.  Iniciando 6 

pela I - primeira pauta referente ao Edital do 2º Processo de Escolha em Data Unificada dos 7 

membros do Conselho Tutelar, o presidente informou que o Edital foi lançado nesta data, está 8 

sendo anunciado em carro de som, site da prefeitura municipal e Emissora de TV local. 9 

Também será solicitado para que as instituições religiosas avisem nos cultos e missas sobre a 10 

abertura do referido Edital. II – Com relação a Campanha do Fundo, foi decidido pelos 11 

presentes que será reunido com os contadores no dia 04 (quatro) de abril das 19:00 (dezenove 12 

horas) no Centro dos Idosos. Na oportunidade, será distribuído os panfletos e o Banner será 13 

anexado na avenida central para conhecimento e conscientização da população, além da 14 

divulgação em carro de som e propaganda na emissora de TV local. III – Em assuntos diversos 15 

o presidente informou que foi procurado pelos Conselheiros Tutelares e que os mesmos 16 

gostariam de estar se reunindo com este Conselho, por unanimidade definiu-se que os mesmos 17 

poderão participar na próxima reunião ordinária ou então mediante solicitação por ofício para 18 

reunião extraordinária, se for o caso. Nada mais havendo a tratar, 19 

eu,_______________________________ Larissa Aroma Martins, membro deste conselho, 20 

lavrei e encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes assinada. 21 
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