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Ao  quinto  dia  do  mes  de  Dezembro  de  dois  mil  e  dezessete,  as  treze  horas  e  trinta  minutos,

nas  dependencias  da  Secretaria  Municipal  de  Assistencia  Social  da  cidade  de  Manfrin6polis,

situado  na  rua  Valter  Francisc6  Manfrin,  s/h,  centro,  reuniram-se.os  conselheiros  municipais
{J

de  Direitos da Crian¢a e Adolescente -CMDCA,  para  uma  reuni5o ordinaria, tendo como pauta

avalia¢ao das a¢5es  no ano de dois  mil  e dezessete e confraterniza¢ao de encerramento.  Dado

inicio  a  reuniao  foi  discutido  e  avaliado  o  ano  de  dois  mil  e  dezessete  tendo  como  parecer

positivo  na  realizacao  das a¢6es  e temas tratados  por  unanimidade  de  todos.  Em  sequencia  a

presidente  deste  conselho senhora  Gislane  dos Santos Gubertt fez os  agradecimentos  a  todos
os   conselheiros  e   encerrou   a   reuni5o  dando   inicio   a   confraternizag5o.   Nada   mais  a  tratar

encerra-se a  presente ata que segue assinada  por todos os presentes.
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Ao  vigesimo  quinto  dia  do  mss  de  janeiro  de  dois  mil  e  dezoito.  as  nove  horas.  nas

dependencias     da     Secretaria     MLmicipal     de     Assistencia     Social     da     Cidade     de

Manfrin6polis`   situado   na  tlia  `.''alter  Fraiic`isco   Manfrin.   s/n.   centro.   reunirani-se  os

conselheiros   municipais   do   direito   da  crian+`a  e   adolescenti.  -  C`MDCA.   para   uma

reuniao   ordinaria.  tendo   com"   pauta  a  construcao  de   urn  cronogi.ama   anual   para   a

realizacao  das  reuni6es  deste  conselho.  0  `,ei`retdriii  Ruhens  Junior  Jung  deu  as  boas

vindas  a  todos  e  relatou  a  inipoilanon  de  ``e  consti-uir  urn  cronograma  anual  para  a

realiza¢ao    das    reuni6es.    sell(.io    que    desta    roi-in    no    ano    antei.ior.    mesnio    coin

dificuldades.   t`acilitou   e   aLiriieiit`tii   o   quur„ii   d-:.   ciiii.selheiros   presentcs   nas   reuni6es

ordinarias.    Pois   desta    f`ornia   com    data    rixa    i`,dl-{i    as    reiini6es    os    i`i>nselheiros    se

organizam  sem  dificiildades  p<ira  as  respectivas  datas  a  sei.eni  alfii`.caJas.  Desta  t`()mia

todos   aval;ar:in`I    as   da{as   e   coii<ti.uiram    uni   ci`J``.in)LTrama   anual    p.in   realiza¢aii   d.is

reuni6es  oriliiidrids  deste  consellio  pan  o  ario  dc`  dois  mil  e  dezoito.  Ni`d!`  mais  a  ti.atai.
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