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ATA266 Aos vinte e cinco dias do mês de juúo 2019 (25/0612019), às thO0min, Reuniram-se na
Secretaria de Assistencia Social os Conselheiros do CMDCA, para Reunião Ordinária, estavam
presentes todos os membros da comissão de escolha dos novos Conselheiros Tutelares: Roger
Trindade Correa - presidente da comissão, Kelone Ramos Martins Vidal- vice-presidente, e Tatiany
Duran Garcia, Letícia Silva Novaes, Itiene Gonçalves Moura. E os Conselheiros do CMDCA Roger
Trindade Correa presidente, Kelone Ramos Martins Vidal, Alenice Pereira Ribeiro, Tatiany Duran
Garcia, Letícia Silva Novaes, Itiene Gonçalves Moura, Lucimara C. Manfio dos Santos, Angelita
Santos a Secretríria Municipal de Assistencia Social Sra. Adriana Correa Barbosa de Oliveira e eu
Isenir de Matos Ferreira Mazurkevitz. Pauta: l- Leitura da ATA anterior; 2 - pedido de inscrigão da
Associação Coletiva dos Agricultores Familiares Tena SolidríLria -ACAFATS- Escola Família
Agricola Rosalvo da Rocha Rodrigues - EFAR, 3- informação sobre o processo de escolha ao cargo
de Conselheiro Tutelar; 4 - Convocação da Assembléia para entidades, com o objetivo de eleição dos
representantes da sociedade civil para composição deste Conselho. Presidente Roger deu abernffa à
reunião agradecendo a presença de todos e passou a palavra para mim; 1- fiz a leitua da Ata anterior
que foi aprovada por unanimidade; 2 - como ficou resolvido na reunião anterior a comissão
composta por componentes deste conselho, a saber: Luzia Targino Valente, Letícia Silva Novaes e a
Gestora Sra. Adriana Conêa Barbosa de Oliveira, fizetam na manhã de segunda - feira dia 03 de
junho/2019 a visita "in loco" na Associação Coletiva dos Agricultores Familiares Terra SolidáLria -
ACAFATS- Escola Família Agrícola Rosalvo da Rocha Rodrigues - EFAR, no Assentamento São
Judas na Zona Rural de Rio Brilhante, houve neste momento a devolutiva desta visita onde a Sra.
Luzia relatou que é um trabalho contínuo voltado para evitar o Êxodo Rural, e entregou o relatório
(em anexo) que foi lido pela Sra. Kelone, onde constataram todo um trabalho de alcance social
realizado pela associação, a gestora falou que a entidade executa um Projeto Sócio Educacional
para grupos populacionais, que busca subsidiar iniciativas que garantam meios e capacidades (
produtivas de gestão para melhoria das condições gerais de subsistência, elevação do padrão de
qualidade de vida, preservação do meio ambiente e organização social articulada com outras políticas
públicas, isso posto ao conhecimento dos conselheiros todos concordaram e decidiram conceder a
Inscrição neste conselho, o que vai ser publicado na Resolução n'0712019l'3 - informamos que o
processo de escolha ao cargo de Conselheiro Tutelar biênio 2020 a 2024 está seguindo todo o
cronograma estabelecido nos Editais publicados no Diririo Oficial, onde nos dias 06 e 07 de juúo
houve o curso de formação aos candidatos aptos, ou seja, com toda a documentação apresentada, e
comunicou que esta respondendo as medado de segurança movida pelos atuais Conselheiro Tutelares
quanto ao nivel superior , Sr. Alex Rodrigues e Sra. Janaina de Sousa Gonçalves junto ao Ministério
Público , informou ainda que quanto aos demais conselheiros que não apresentaram diploma de nível
superior ainda não recebeu a notificação. 4 - Quanto ao processo de atualização dos representantes
da sociedade civil neste conselho, ficou decidido que a Assembléia Geral realizar-se-á no dia 03 de
Julho de 2019, ás 8h00min, no Auditório da Previdência Social de Rio Brilhante. para a entidade se
credenciar para participar da Assembléia Geral, com direito a voto, a mesma deverá apresentar
documentação abaixo relacionado até o dia 01 de julho de 2019, indicando u- membro para
concoÍrer ao assento no CMDCA à entidade deverá apresentar cópias dos seguintes documentos:
certificado de Inscrição no cMDCA; Ata da posse da atual diretoria da entiãade; plano de ação
201 9l Síntese das atividades realizadas pela entidade no ano de 201 8, o que será publicado no Edital
de Convocação Não havendo mais nada a tratar encerrou a reunião à 11h00. 

-E 
eu Isenir lavrei a

presente ata que vai por mim e por todos os membros assinada.
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