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ATA NÚMERO TRÊS DA REUNIÃO DA CÂMARA SETORIAL PERMANENTE 1 

DE COMUNICAÇÃO, ARTICULAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO CONSELHO 2 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA – 3 
GESTÃO 2021-2024. Aos dezenove dias do mês de março do ano de 2021, às 9 (nove) 4 
horas da manhã, por meio da plataforma Google Meet, cujo link fora disponibilizado no 5 

grupo de Whatsapp da Câmara no dia da reunião. Item 1: Verificação do quórum mínimo 6 
para a instalação dos trabalhos. A saber, não estavam presentes nenhum do(a)s 7 

conselheiros desta câmara. Ademais, estava presente: a Psicóloga/Auxiliar Administrativa 8 
Bianca Marques Longo. O conselheiro Márcio justificou a sua ausência, por meio de 9 

mensagem no grupo de whatsapp, devido a uma reunião acerca de uma demanda urgente da 10 
escola, contudo, pediu a inclusão das seguintes pautas na próxima reunião: agenda das 11 

visitas aos contadores, material de divulgação está em andamento a criação, e pensar a 12 
criação de um Edital para recebimento dos Projetos. Colocou-se à disposição para remarcar 13 

esta reunião no dia seguinte (20/04), entretanto, a Psicóloga/Auxiliar Administrativa Bianca 14 
informou que a Secretaria Executiva iria ficar sem energia naquele dia, visto um aviso 15 

prévio recebido pela COPEL. Por fim, a Psicóloga/Auxiliar Administrativa Bianca orientou 16 
que a Secretaria Executiva tem disponíveis os seguintes horários disponíveis: terça-feira de 17 

manhã (27/04), quarta-feira à tarde (28/04), quinta-feira à tarde (29/04) ou sexta-feira tanto 18 
de manhã quanto à tarde (30/04), mas até o momento não fora decidido uma data para 19 

remarcar tal reunião. Nada mais a registrar, eu, Bianca Marques Longo, encerro a presente 20 

ata que vai por mim assinada e pelo(a)s conselheiro(a)s presentes.  21 
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Bianca Marques Longo 26 
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