
Ata 001: Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte às quatorze horas e sete 1 

minutos reuniram-se na sala de reuniões do CRAS, os membros do Conselho Municipal dos 2 

Direitos da Criança e do Adolescente, sendo: Cleusa Petrekic, Larissa Aroma Martins, Lais 3 

Alves, Raquel Puhl, Carina Vaz da Silva, Luiz Vitorio da Silva, Alynne Taynara de Souza e 4 

Rogério Ferreira Miranda. I – Iniciou-se a reunião dando as boas vindas aos presentes e passou-5 

se para a pauta prevista no que se refere ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente, onde o 6 

presidente Rogério Ferreira de Miranda questionou a Sra. Joceli sobre qual motivo o Fundo de 7 

Gaúcha do Norte não está constando na Base de Dados da Declaração Anual de 2020, a mesma 8 

informou que não tinha conhecimento mas que iria procurar descobrir o que aconteceu uma vez 9 

que a campanha para destinação ao fundo já iniciou através de faixa e matéria nos meios de 10 

comunicação e ações de visitas aos órgãos públicos e empresas também já estão sendo 11 

agendadas para falar de perto com cada contribuinte. Também informou que o Município de 12 

Gaúcha do Norte está firmando um Termo de Aceite com a APDM (Associação para 13 

Desenvolvimento Social dos Municípios) visando a Implantação do Projeto “Servidor Amigo 14 

das Crianças”, para autorização de desconto em folha de pagamento destinando Imposto de 15 

Renda Pessoa Física e ou doação ao FIA do Município, onde o servidor pode contribuir durante 16 

o ano com até 6% do imposto devido para o Fundo da Infância do município. II – Passando para 17 

a segunda Pauta a Sra. Joceli informou que as atividades do Selo Unicef estão em fase final de 18 

execução, sendo o último prazo para postar atividades o dia trinta e um de março do corrente 19 

ano. Nesse sentido as ações estão bem avançadas e uma das tarefas que precisa ser analisado por 20 

este conselho é sobre o diagnóstico municipal referente a mortes de adolescentes por causas 21 

externas identificando os casos de homicídios, suicídios, acidentes ou outros, e que devem ser 22 

analisados e discutidos de forma coletiva sobre os números e causas de violência sofrida pelos 23 

adolescentes. Sobre essa questão foi buscando informações de números junto a Secretaria 24 

Municipal de Saúde, que em resposta informou que não houve registros de óbitos de 25 

adolescentes conforme a base de dados do sistema de mortalidade – SIM. Desse modo não há 26 

dados a serem analisados, porém isso não impede que ações sejam desenvolvidas como forma 27 

de prevenção a exemplo da Campanha do Setembro Amarelo que se refere ao Combate ao 28 

suicídio desenvolvido pela Equipe do CRAS e a Campanha do Trânsito desenvolvido pela 29 

Policia Civil e Militar. Essas campanhas desenvolvidas serão descritas no relatório para 30 

encaminhar em anexo a atividade do Selo Unicef. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a 31 

presente ata que após lida e aprovada foi por todos os presentes 32 
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