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ATA 253- Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (0510212019), às 8h30min.

Reuniram-se na Secretaria de Assistencia Social os Conselheiros do CMDCA, para Reunião

ordinária Na reunião estavam presentes os seguintes conselheiros: o presidente Roger Trindade

Correa, a vice-presidente Roseani Rodrigues Garcia, Kelone Ramos Martins Vidal, Tatiany Duran

Carcia, Leticia Silva Novaes, Angelita dos Santos Barbosa, Katlen Magalhães Araujo, Itiene

Gonçaíves de Moura e demais p."rent"r, Renilce Lemes Camargo, Luzia Targino Valente, Lucilene

Damacena pereira, Sandra Caràline E.Cottica e Isenir de M. F. Mazurkevitz, PAUTA: l) leitura da

Ata anterior; 2) mudança da Lei que dispõe sobre a Política de Atendimento dos Direitos da Criança

e do Adolescente no município de Rio Brilhante,MS; 3) criação da Comissão Eleitoral para

Conselho Tutelar; 4 - Projeto Abrindo Portas Para o Futuro; 5 - cronograma anual das reuniões' O

sr. Roger deu inicio à Reunião agradecendo a pÍesença de todos, 1- A Ata anterior foi lida e

upro,ruãu; 2 - O Sr. Roger disse que ele juntamente com a Sra. Sandra estiveram com o Dr. Jorge

Ferreira Neto, e posteriõrmente cóm os vereadores discutindo sobre a mudanqa da Lei que dispõe

sobre a Politica àe Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no município de Rio

Brilhante, Lei essa que se encontra na Câmara Municipal para ser votada pelos vereadores sobre a

exigência de nível superior paÍa concoÍrff ao calgo de Conselheiro Tutelar, e sobre essa mudança

disse também da neôessidaàe de melhor atendimento das crianças e adolescente e que vários

municípios já tem essa exigência e também se referiu ao Sallrio e carga horríria, que aqui é pago um

bo. ,uiá.io qr" hoje é de àproximadamente R$ 4.000,00, falou também que em julho/2019 vence o

mandato desie conselho e se faz necessário a mudança e que as entidades bem como os

representantes govemamental devem mandar os nomes; 3 - o Roger explicou que é de

responsabilidadJ do CMDCA a Eleição do Conselho Tutelar , e que tem que se formar uma comissão

pra estar a frente desse processo eleitoral, sendo assim colocou em apreciação e formou a Comissão
'Organizadora 

da Eleiçãô do Conselho Tutelar: Presidente - Roger Trindade Conea; Vice- presidente

- d.lon" Ramos Martins Vidal; demais membros Roseane Rodrigues Garcia, Letícia Silva Novaes e

Itiene Gonçalves Moura que vai ser publicado na Resolução N" 01/2019. 4- Outro assunto tratado foi

a respeito do Projeto abiindo Portas Para o Futuro que tem como parceiros Ministério Público do

Trabàlho, CIAT, Acessuas Trabalho, SENAC, SENAR e Secretaria Municipal de Assistencia Social,

esse projeto terá como público Alvo jovens de 14 a 17 anos, após discutição foi aprovado e vai ser

publicado na Resoluçãô N' 02/2019. 5 - rambém ffatamos sobre a mudança do dia das reuniões que

p*rrru p*u a última segunda feira do mês rís 08h30min. O cronograma / calendrírio será publicado

na Resoiução N. 03/2019. Não tendo mais nada a ÍÍaÍar a reunião gncerrou às th2omin. E eu Isenir

lavrei a presente Ata, que vai por mim e pelos presentes assinada. ,{ 
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