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Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às dezesseis horas, deu-se

início a reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente - Ctt/DCA, no Centro de Convivência da Família, na presença dos

seguintes conselheiros: Senhora Ana Cristina Fernandes de Oliveira, Senhora

Ângela Roberta Neves de Brito Pinto, Senhor Dione Fernando Domingos de Aguiar,

Senhora Rosiléia Lobo Penido, Senhora Regina Bezerra da Silva, Senhor Carlos

Roberto Paim tMartins, Senhora l/aria Helena Buhala Ferreira, Senhora Andressa

Stela ÍVlartins Goulart. O Secretário lVlunicipal de Assistência Social, Senhor Dione

Fernando Domingos de Aguiar iniciou a reunião cumprimentando a todos os

Conselheiros do Conselho lVlunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e

então apresentou a todos os Conselheiros sobre a pauta da reunião, que seria

discutir e aprovar os recursos que serão destinados a campanha de 18 de maio, dia

Nacional de Combate ao Abuso e a Exploração Sexual contra Crianças e

Adolescentes, foram propostas à contratação do Grupo Espaço Sou Arte com o

espetáculo "O segredo", o Senhor Dione Fernando Domingos de Aguiar apresentou

o valor proposto pelo grupo, onde o espetáculo tem o valor de 8.000,00 (oito mil)

reais e a Sonorização e lluminação tem o valor de 4.000,00 (quatro mil) reais,

totalizando o valor de 12.000,00 (doze mil) reais. O Secretário lVlunicipal de

Assistência Social solicitou que todos que fossem a favor da aprovação desta

destinação de recursos que levantassem a mão, aprovado por unanimidade, deram-

se sequência a reunião. A outra pauta e a aprovação de recursos destinados a

aquisição de capacitaçÕes, sendo uma sobre Violência Digital e Cyberbullying

destinada para crianças, adolescentes, e demais agentes que atuam com este

público, a outra capacitação é Cyberbullying e suas consequências para os

profissionais da rede de atendimento a criança e ao adolescente, também a

capacitação de apoio ao fortalecimento do Conselho fi/unicipal dos Direitos da

Criança e do Adolescente CIVIDCA, e a aquisição de curso para os Conselheiros

Tutelares, CTVIDCA e Rede de Proteção da Criança e do Adolescente. Foi então

solicitado para aqueles que fossem a favor de destinar recursos às capacitações

apresentadas que levantasse a mão, aprovado por unanimidade, comunicou que,

sequencialmente será publicada a Resolução informando a aprovação de todos os
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conselheiros do conselho tvunicipal de Assistência social e em vigor no
ato de sua publicação, nada mais havendo a tralar agradeceu-se a boração e
presenÇa de todos os conselheiros do crvDCA e ercerrou_se a reuniã da qual eu
[/islaine cleia Torres, coordenadora da proteçãc social Especial, lavre a presente
Ata, que apos lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais membros
deste Conselho.
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