
Ata N.º 02/2021 

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, as 15 

(quinze) horas, reuniram-se via Google Meet, membros do CMDCA - Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A Presidente do CMDCA 

Sra. Dilce Simoni Ogregon saudou e agradeceu a presença de todos. Iniciando 

a reunião, para tratar de assuntos relacionados as mudanças ocorridas na 

Comissão de Combate à Violência contra a Crianças e  Adolescentes, devido as 

mudanças de pessoal ocorridas nos setores da administração deste município. 

Esclarecemos que permaneceram na Comissão alguns membros, por estarem 

trabalhando nos mesmos setores, sendo estes: Representante da Secretaria 

Municipal de Educação Ana Flavia Scopel, representante do CRAS – Centro de 

Referência da Assistência Social, Danieli Ribeiro, representante da Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, Giovana Marchiore, representante 

da Casa Lar de Santo Antonio do Sudoeste, Leila de Ramos Pivetta, 

representante dos Professores da Rede Estadual de Ensino, Lígia Lorenzetti e 

Diana Cavagnoli. Conforme segue os novos membros; representante da 

Secretaria de Assistência Social, Daniela Siluandra Strapazzon Priamo; como 

representante do CREAS – Centro de Referencia Especial de Assistência Social, 

Hevelin da Rosa Zart; como representante do Hospital e Maternidade Santa 

Izabel, Jocieli Fernanda Faquinello, como representante do 21º Batalhão da  

Policia Militar, o 1º Sargento Juliano Jardel Bandeira, como Representante do 

Conselho Tutelar, Paulo Antonio Araldi, como representante do Departamento 

de Policia Civil, 58º Delegacia Regional de Santo Antonio do Sudoeste, Emerson 

Ferreira de Souza, como representante do Departamento de Esporte, Paulo 

Sérgio Garbin Júnior. Ficou marcada a próxima reunião do Conselho para dia 14 

(quatorze) de abril, para estudo e aprovação da Prestação de Contas referente 

ao FIA – Fundo da infância e Adolescência, além de atualização da Legislação 

referente a eleição dos Conselheiros Tutelares. Mariluci, presidente da 

Comissão de Combate a Violência contra a Criança e o Adolescente, ressaltou 

a importância do comprometimento desta comissão e se coloca à disposição 

para maiores informações sobre a Comissão, o trabalho desenvolvido pela 

mesma, e que será reorganizando o calendário de reuniões da Comissão. Foi 

comentado sobre a elaboração do Protocolo, devendo ser repassado ao CMDCA 

e em seguida ser impresso, e encaminhado aos interessados. Nada mais 

havendo a constar encerra-se a presente ata que segue assinada pelos 

presentes. 

 


