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ATA 257- Aos dezessete dias do mês de abril, de dois mil e dezenove (17/04/2019), às 10h00min.
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 Roseane Rodrigues Garcia, Letícia Silva Novaes, Kelone Ramos Martins
Vidal, Katlen Magalhães Araujo, Tatiany Duran Garcia, Alenice Pereira Ribeiro, Itiene Gonçalves
Moura, Lucimara Cargnin Manfio dos Santos e demais presentes: Flávia Meira de L. Domingues,
Renilce Lemes Camargo, Luzia Targino Valente, Adriana Correa Barbosa de Oliveira e Isenir de M.
F. Mazurkevitz. PAUTA: 1) leitura da Ata anterior; 2) apresentação do Plano Municipal de
Atendimento Socioeducativo do CMDCA para o Município de Rio Brilhante - MS; 3) inscrição do
CMDCA no FormSus. O presidente Roger iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e
passou a palavra para: 1- leitura da Ata que após lida foi aprovada. 2- A Sra. Kelone, conselheira e
coordenadora do CREAS, expôs o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo do CMDCA
para o Município de Rio Brilhante, para o ano de 2019 (em anexo) onde todos os presentes puderam
ouvi-la e ver o Plano e suas ações programadas para o atual ano, e aprovaram o Plano por
unanimidade e vai ser publicado na Resolução nº 06/2019; 3- A gestora Sra. Adriana comunicou a
inscrição do CMDCA no FormSus dia 02/04/2019 ( em anexo), sobre a eleição dos Conselheiros
Tutelares comunico que será enviado à Dra, Mariana de Resende Ferreira Yoschida um Oficio
reiterando o pedido de urnas Eletrônicas bem como caderno de votação para essas Eleições. Também
foi assunto dessa reunião o trabalho de abordagem feito em alguns pontos de nossa cidade
Ver com kelone ....

Não tendo mais nada a tratar a reunião encerrou às 10h30min. E eu Isenir lavrei a presente Ata, que
vai por mim e pelos presentes assinada.

