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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL 4 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 5 

 6 

Aos vinte e oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, de forma virtual 7 

pelo grupo de WhatsApp do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 8 

Adolescente (CMDCA) foi inserido o assunto da pauta para que todos possam se 9 

manifestar conforme os anexos. O presidente Norberto consentiu realizar dessa 10 

forma a reunião extraordinária devido à dificuldade de reunir o Conselho de forma 11 

virtual pelo GoogleMeet para tratar do assunto específico e devido a urgência. Novo 12 

Orçamentos/Valores – 11º Congressul (Conselho Tutelar): Cherli repassou no 13 

grupo do WhatsApp do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 14 

Adolescente (CMDCA) que houve um aumento no orçamento que inclui a inscrição, 15 

deslocamento, hospedagem, alimentação e demais deslocamentos até o evento 16 

realizado pelo Conselho Tutelar para a participação no 11º Congressul das 17 

Conselheiras (Luciene e Nadini), já tratado em ATA 015/2021 e Retificação ATA 18 

015/2021. O valor deliberado para custeio nessa ATA 015/2021 foi no total de R$ 19 

3.074,00 (três mil e setenta e quatro reais) destes recursos do FIA – Fundo da 20 

Infância e Adolescência. Novo valor do orçamento apresentado foi de R$ 3.619,46 21 

(três mil e seiscentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos) devido ao 22 

reajuste do deslocamento “aéreo” incluindo inscrição, hospedagem, alimentação e 23 

demais deslocamentos até o evento. Teve o aumento no translado aéreo que antes 24 

era de R$ 1.452,00 e foi para R$ 1.997,46 devido ao reajuste. O aumento foi de R$ 25 

545,46 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Os 26 

conselheiros concordaram em deliberar essa diferença conforme anexo (deliberação 27 

realizada no grupo do WhatsApp): Norberto, Sandra, Joscemara, Katty, Carina, 28 

Nildo, Thais, Michelli e Sheila. Sem mais, eu Cherli Mariê Manske, lavro a presente 29 

ata, que após foi aprovada pelos presentes. 30 
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