
Reunião Ordinária 
Ata nº. 05 - 04.05.2011  

 
Aos quatro dias do mês de maio de dois mil e onze, aconteceu às 08h40min, na 1 

Associação Cascavelense dos Amigos da Pastoral da Criança - ACAPAC, sita à Rua 2 

Pio XII, 2470, esq. com Rua Cassiano Jorge Fernandes – Bairro Neva – fone 3037-3 

5869, a Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 4 

Adolescente - CMDCA, com a presença de seu Presidente, Pedro Maria Martendal de 5 

Araújo, e seus conselheiros, para tratar dos seguintes assuntos de pauta: 1. 6 

Apreciação e aprovação da Ata anterior: 18/04/2011;  2. Apresentação do Relatório 7 

Mensal do Conselho Tutelar Regional Leste e Oeste; 3. Apreciação e aprovação 8 

do Parecer da Comissão de Sindicância, referente a denúncias de irregularidades 9 

no desempenho de suas funções, envolvendo Conselhei ra do Conselho Tutelar 10 

Regional Leste de Cascavel; 4. Apreciação e aprovaç ão do Parecer da Comissão 11 

de Sindicância, referente a denúncia de distribuiçã o de cartilhas informativas 12 

envolvendo Conselheiras do Conselho Tutelar Regiona l Leste; 5. Apreciação e 13 

aprovação do Parecer da Comissão de Projetos, Orçam entos e Finanças e Leis, 14 

referente ao saldo do FIA Municipal; 6. IX Fórum Mu nicipal de Enfrentamento ao 15 

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescen tes; 7. Informes Gerais. O 16 

Presidente do CMDCA inicia a reunião dando as boas vindas a todos, e parabenizando a 17 

ACAPAC pelo trabalho realizado em benefício à criança. Maria de Lourdes Menon Schram, 18 

Vice Presidente da ACAPAC, saúda a todos os conselheiros, e realiza uma breve explanação 19 

sobre a atuação da entidade. Diz que a ACAPAC está trabalhando para desenvolver um Projeto 20 

Piloto de prevenção à obesidade infantil, para o qual precisam do apoio de voluntários e 21 

principalmente do CMDCA para a avaliação e aprovação do projeto. Maria de Lourdes pede 22 

desculpas e informa que terá que se retirar da reunião, informando que a Edelmira dos Santos 23 

Souza, Secretária da ACAPAC, representará a entidade na reunião. Dando seqüência o 24 

Presidente agradece a presença da Secretária Municipal de Assistência Social, Inês de Paula, e 25 

da coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social – CREAS I, Helen Pires, bem 26 

como dos demais representantes de entidades que se fazem presentes. Diz que as 27 

conselheiras Ana Cordeiro Stocker e Maria Tereza Chaves, justificaram que se atrasarão para a 28 

reunião, pois estão participando da primeira reunião do Conselho Municipal de Educação. O 29 

Presidente fala que hoje é uma data importante ao CMDCA, pois está recebendo a Assistente 30 

Social, Ana Paula Zorik, que assumirá os trabalhos como Secretária Executiva do CMDCA. 31 
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Agradece e reconhece o trabalho efetivado ao CMDCA pela Assistente Social e Secretária 32 

Executiva dos Conselhos, Justa Alves dos Anjos Chesca. Prosseguindo o Presidente propõe a 33 

aprovação da pauta da reunião. A conselheira, Rossana Costacurta, solicita alteração na pauta, 34 

para que o ponto de pauta 3, passe a ser o ponto de pauta 6, sendo  que a conselheira Ana 35 

Cordeiro Stocker, que também faz parte da Comissão de Sindicância, chegará mais tarde 36 

na reunião, conforme justificativa citada pelo Presidente. A conselheira tutelar regional 37 

leste, Noeli Terezinha Zanini M. de Souza, solicita que se mantenha a pauta, pois não 38 

poderá ficar até o final da reunião. Justa fala que deve-se colocar em apreciação da 39 

plenária a alteração da pauta, sendo relevante considerar a solicitação dos 40 

conselheiros do CMDCA. A solicitação de alteração da pauta sugerida pela conselheira 41 

Rossana é colocada em votação pelo Presidente, a qual é aprovada pela Plenária, 42 

contando com 10 votos favoráveis e 01 voto de abstenção. Desta forma, a pauta passa 43 

a ter a seguinte ordem: 1. Apreciação e aprovação da Ata anterior: 18/04/2 011; 2. 44 

Apresentação do Relatório Mensal do Conselho Tutela r Regional Leste e Oeste; 45 

3. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de  Sindicância, referente a 46 

denúncia de distribuição de cartilhas informativas envolvendo Conselheiras do 47 

Conselho Tutelar Regional Leste; 4. Apreciação e ap rovação do Parecer da 48 

Comissão de Projetos, Orçamentos e Finanças e Leis,  referente ao saldo do FIA 49 

Municipal; 5. IX Fórum Municipal de Enfrentamento a o Abuso e à Exploração 50 

Sexual de Crianças e Adolescentes; 6. Apreciação e aprovação do Parecer da 51 

Comissão de Sindicância, referente a denúncias de i rregularidades no 52 

desempenho de suas funções, envolvendo Conselheira do Conselho Tutelar 53 

Regional Leste de Cascavel;7. Informes Gerais. Prosseguindo ao ponto 1. 54 

Apreciação e aprovação da Ata anterior: 18/04/2011:  O Presidente esclarece que a ata 55 

da reunião ordinária da data de 18 de abril de 2011, foi encaminhada no e-mail de todos os 56 

conselheiros para apreciação. Solicita se há alguma alteração a ser feita, não havendo 57 

manifestação, coloca-se a ata em votação, a qual é aprovada por unanimidade de votos. 58 

Prossegue-se ao ponto de pauta 2. Apresentação do Relatório Mensal do Conselho 59 

Tutelar Regional Leste e Oeste: A conselheira tutelar regional oeste, Karen G. F. 60 

Richardi, faz a apresentação do relatório mensal do Conselho Tutelar Regional Oeste, 61 

referente a todos os fatos registrados no Sistema de Informação para a Infância e a 62 

Adolescência – SIPIA, no período de 01 de abril de 2011 a 02 de maio de 2011. A 63 

conselheira, Cheila Tatiana L. Guimarães, questiona se os Conselhos Tutelares 64 

conseguiram lançar os atendimentos no SIPIA Web. Noeli fala que os dados do 65 

Conselho Tutelar Regional Leste foram lançados. Karen fala que estão tendo 66 

dificuldades para lançar os dados do Conselho Tutelar Regional Oeste no SIPIA. Noeli 67 



esclarece que em determinados horários não conseguem acessar o sistema do SIPIA. 68 

Karen fala que voltou semana passada de férias e tentou utilizar essa semana o 69 

Sistema para lançar os dados, porém não obteve sucesso. Cheila fala que ocorreu uma 70 

reunião com o Marcos Kohls, Coordenador Estadual do SIPIA, e os conselheiros 71 

tutelares onde foi decidido que seria insistido no SIPIA Web. Diz que o CMDCA deve 72 

salientar aos Conselhos Tutelares, para que seja realizado o lançamento dos dados no 73 

SIPIA Web. Karen diz que seus atendimentos estão lançados, porém não pode 74 

responder pelos demais conselheiros tutelares. O Presidente propõe que seja oficiado 75 

o Conselho Tutelar Regional Oeste para realizar o lançamento dos dados no SIPIA 76 

Web. Karen se ausenta da reunião. A conselheira tutelar regional leste, Flavia Leonel, 77 

faz a apresentação do relatório mensal do Conselho Tutelar Regional Leste, referente 78 

aos fatos registrados no SIPIA, no período de 01 de abril de 2011 a 01 de maio de 79 

2011. Antonieta questiona se os casos atendidos pelo Conselho Tutelar têm 80 

resolutividade, e se possuem retorno dos encaminhamentos realizados. Flavia fala que 81 

geralmente recebem relatório sobre os atendimentos encaminhados aos serviços. Noeli 82 

fala que há integração com os serviços, sendo que mantêm contato por telefone ou 83 

relatório com os mesmos. Cheila fala que os conselheiros tutelares têm acesso a 84 

Informatização da Rede de Serviços de Assistência Social - IRSAS, onde podem 85 

realizar consulta dos dados de todos os atendimentos da rede. Noeli fala que utilizam o 86 

IRSAS. A conselheira, Idamaria Dolla, solicita esclarecimento sobre a fila de espera de 87 

atendimento as crianças e adolescentes na saúde mental, bem como o que é feito nos 88 

casos de urgência. Noeli fala que o Conselho Tutelar encaminha as crianças ou 89 

adolescente para os órgãos de atendimentos pertinentes, mas caso a mãe dessas 90 

crianças ou adolescentes informe que ainda não ocorreu o atendimento, solicita-se 91 

então medida judicial para intervir no atendimento. Diz que o maior problema é quando 92 

a mãe é negligente. Idamaria fala que se preocupa com essa fila de espera, pois a 93 

família pode se desmotivar e desistir de receber o atendimento. Noeli fala que os casos 94 

de saúde mental à criança e adolescente geralmente não chegam ao Conselho Tutelar, 95 

sendo encaminhadas diretamente ao Poder Judiciário. A Secretária Municipal de 96 

Assistência Social e Vice-Presidente do CMDCA, Inês de Paula, esclarece que o 97 

Conselho Tutelar é um órgão encaminhador. Diz que a problemática do atendimento na 98 

área da psiquiatria é um problema municipal, sendo que não há médicos que se 99 

candidatem a vagas ofertadas pelo município via concurso público. Helen fala o 100 

CREAS I realiza os encaminhamentos de saúde mental para a rede de atendimento, 101 

porém não recebem a contra referência desses atendimentos. Diz que a falta de 102 

respaldo da rede ocasiona sérios problemas, como por exemplo, o caso de uma 103 



criança, que nove meses depois de ter sido encaminhada a uma Unidade Básica de 104 

Saúde – UBS, e não receber atendimento tentou se suicidar. A Secretária fala que é 105 

necessário estudar uma forma com a Secretaria Municipal de Saúde - SESAU, para 106 

que haja a contra referência dos atendimentos às crianças e adolescentes 107 

encaminhados pelos serviços de assistência social e Conselho Tutelar. O Presidente 108 

sugere que seja oficiado os serviços de saúde mental, solicitando que apresentem 109 

relatório aos órgãos encaminhadores prestando a contra referência dos atendimentos. 110 

A conselheira, Karla Karine de M. Luciano, sugere que seja solicitado dos serviços de 111 

saúde mental do município, qual é a demanda reprimida constatada. O Presidente 112 

coloca em votação o encaminhamento sugerido pelos conselheiros, para o envio de 113 

ofício aos serviços de saúde mental da SESAU, solicitando que seja realizado a contra 114 

referência de seus atendimentos, bem como que informem a demanda reprimida de 115 

seus serviços. O encaminhamento é aprovado por todos. Passa-se ao ponto de pauta 116 

3. Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de  Sindicância, referente a 117 

denúncia de distribuição de cartilhas informativas envolvendo Conselheiras do 118 

Conselho Tutelar Regional Leste: O Presidente informa que o CMDCA recebeu 119 

denúncias referente a distribuição de cartilhas informativas com o nome de duas 120 

conselheiras tutelares, sem o conhecimentos dos demais conselheiros tutelares, sendo 121 

que essas cartilhas foram confeccionadas com verba pública advindo do Ministério 122 

Público do Trabalho, caracterizando assim promoção pessoal e improbidade 123 

administrativa. Diz que para apurar a responsabilidade das conselheiras tutelares em 124 

conformidade com a Lei Municipal n° 5.149/2009 do C MDCA e o Estatuto da Criança e 125 

do Adolescente – ECA constituiu-se uma Comissão de Sindicância, através da Portaria 126 

n° 001/2011/CMDCA, composta pelos conselheiros, Leo ni A. Naldino Prestes, Silvana 127 

Ferreira Messias Valdamer, Fábio Fiorin Cardoso, a qual teve total autonomia em seus 128 

trabalhos. A conselheira Leoni realiza a leitura do parecer da Comissão de Sindicância, 129 

o qual esclarece que após ouvir as conselheiras tutelares Flávia Leonel e Tatiane 130 

Bonzanini e analisar os documentos apresentados por elas, verificaram a necessidade 131 

de adquirir informações junto ao Ministério Público do Trabalho, o qual só esclareceu a 132 

Comissão que só se manifesta perante “processos instaurados”. Diz que o parecer da 133 

Comissão de Sindicância tem como indicativo à plenária, que seja instaurado um 134 

Processo Administrativo nos termos dos artigos 52 e seguinte, da Lei Municipal 135 

5.142/2009 às referidas conselheiras tutelares. O Presidente coloca em apreciação e 136 

aprovação do parecer, o qual é aprovado por 11 votos favoráveis e 01 voto de 137 

abstenção. Pedro fala que segundo a Lei Municipal 5.149/2009, deverá ser instaurada 138 

uma Comissão de Processo Administrativo, composta por membros do CMDCA 139 



convocados através de Portaria, sendo garantido as conselheiras tutelares em tela, o 140 

direito de ampla defesa. Diz que referente à conselheira tutelar Flavia, que está 141 

gestante, será feita uma consulta a Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos – 142 

SEAJUR e ao Departamento de Recursos Humanos, para verificar se há algum 143 

diferencial na instauração do processo administrativo. Fala que a resposta desta 144 

consulta será informada as conselheiras tutelares através de ofício. A conselheira 145 

tutelar regional leste, Tatiane Bonzanini, fala que esta cartilha tem o objetivo de auxiliar 146 

na educação das crianças, prova disso são os diversos elogios que receberam de 147 

colégios estaduais e escolas municipais. Pedro fala que não está em discussão a 148 

cartilha, e sim o parecer. Diz que o momento adequado para se defenderem, foi 149 

quando elas foram consultadas pela Comissão de Sindicância, e que no decorrer do 150 

Processo Administrativo também terão direito a ampla defesa. Tatiane fala que se 151 

preocupa com a exposição que estão sofrendo. Inês fala os cargos públicos, como no 152 

caso dos conselheiros tutelares, devem ter transparência e publicidade em todos os 153 

processos. Pedro fala que solicitou o mínimo de divulgação, porém o processo para ter 154 

validade legal deve ser público. Diz que caso as conselheiras tenham se sentido 155 

lesadas com a divulgação na imprensa, devem identificar quem realizou essa 156 

exposição e denunciar, sendo que a divulgação na imprensa não partiu do CMDCA. 157 

Tatiane fala que gostaria que todos os conselheiros tomassem conhecimento da versão 158 

delas. Inês fala que foi constituída uma Comissão do CMDCA para deliberar sobre 159 

esse processo, e por mais que para elas seja complicado, devem se respaldar e se 160 

defender através do Processo Administrativo. Pedro fala que se apresentarem todo o 161 

Processo a plenária do CMDCA será uma exposição maior para as conselheiras 162 

tutelares. Deliberando sobre o ponto de pauta 4. Apreciação e aprovação do Parecer 163 

da Comissão de Projetos, Orçamentos e Finanças e Le is, referente ao saldo do 164 

FIA Municipal: Ana Paula faz a leitura do parecer da Comissão de Projetos, 165 

Orçamentos e Finanças e Leis, o qual tem como indicativo à plenária que seja 166 

realizada mensalmente reunião da Comissão de Orçamentos e Finanças em conjunto 167 

com o Responsável da Divisão Administrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de 168 

Assistência Social - SEASO. Inês sugere que sempre que a Comissão de Orçamento e 169 

Finanças marcar uma reunião com a pauta “Fundo da Infância e do Adolescente - FIA 170 

Municipal”, chame para participar o Responsável da Divisão Administrativa da SEASO. 171 

Diz que, assim evita-se que aconteçam duas reuniões para discutir o mesmo assunto. 172 

Pedro fala que a reunião da referida Comissão irá analisar todo o relatório do saldo da 173 

conta corrente do FIA, diante disso, a necessidade da presença do Responsável da 174 

Divisão Administrativa da SEASO.  O Presidente propõe que seja acrescentado na 175 



proposta do parecer, que o “saldo do FIA Municipal” seja pauta fixa mensal do CMDCA, 176 

e coloca em apreciação e aprovação sua proposta e o parecer, os quais são aprovados 177 

por todos. Prossegue-se ao ponto 5. IX Fórum Municipal de Enfrentamento ao 178 

Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescen tes:  O Presidente solicita 179 

que a coordenadora do CREAS I faça a explanação sobre o IX Fórum Municipal de 180 

Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 181 

salientando que os conselheiros estão convocados a participar do Fórum, pois o 182 

CMDCA tem um compromisso com a criança e o adolescente. Helen explica sobre os 183 

atendimentos realizados no CREAS I para crianças e adolescentes com direitos 184 

violados e vitimas de violência. Diz que o Fórum em tela será realizado na data de 18 185 

de maio de 2011, às 13h30min, no auditório da Universidade Paranaense – UNIPAR, e 186 

convida a todos para participar. Explica que a data de 18 de maio se transformou no 187 

Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes, após a morte 188 

de uma criança chamada Araceli, por se tratar de um crime que chocou toda a 189 

sociedade. O Presidente agradece e registra a presença do Presidente do Conselho 190 

Municipal de Assistência Social – CMAS, Vanderlei Augusto da Silva, e das 191 

conselheiras Ana Cordeiro e Maria Tereza. Deliberando sobre o ponto de pauta 6. 192 

Apreciação e aprovação do Parecer da Comissão de Si ndicância, referente a 193 

denúncias de irregularidades no desempenho de suas funções, envolvendo 194 

Conselheira do Conselho Tutelar Regional Leste de C ascavel:  Ana Paula faz a 195 

leitura do parecer da Comissão de Sindicância, instaurada através da Portaria n° 196 

002/2011/CMDCA, composta pelas conselheiras: Ana Cordeiro Stoker, Cândida Erli 197 

Siqueira e Rossana Costacurta, com a finalidade de apurar as denúncias referente à 198 

irregularidades no desempenho da função da conselheira tutelar regional leste, Noeli 199 

Zanini M. de Souza. O parecer da Comissão de Sindicância expõe que após ouvirem a 200 

referida Conselheira e analisarem os documentos das denúncias, apresenta como 201 

indicativo à plenária que, a conselheira tutelar Noeli seja repreendida por escrito por 202 

este Conselho, haja vista, que foi registrado junto ao CMDCA quatro denúncias do 203 

mesmo motivo, o que se caracteriza como reincidência. O Presidente coloca em 204 

aprovação o parecer, o qual é aprovado por 10 votos favoráveis, 01 voto contrario e 01 205 

voto de abstenção. Noeli fala que nunca teve reclamações com as pessoas que atende 206 

no Conselho Tutelar, pois sempre realizou seus atendimentos com ética. Diz que o 207 

Processo de Sindicância foi uma experiência ruim, porém serviu como ensinamento 208 

para que denuncie irregularidades nos atendimentos impróprios realizados por outros 209 

conselheiros tutelares. Pedro fala que a denuncia é uma obrigação de todos os 210 

conselheiros tutelares. Noeli fala que a denuncia contra ela não foi lida na integra, 211 



sendo que o nome do conselheiro tutelar regional oeste, Wille Edgar Pohl, não foi 212 

apresentado para a plenária, pois foi ele que induziu a denuncia contra ela. Pedro fala 213 

que o CMDCA está apto a tomar decisões legais sobre as denuncias recebidas, 214 

sempre visando à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Diz que todos 215 

têm total autonomia de defesa na apuração de sindicâncias ou processos 216 

administrativos. Pedro fala que deve-se ter mais harmonia entre os conselheiros 217 

tutelares na realização de seus trabalhos, para que as crianças e os pais atendidos não 218 

sejam prejudicados. A conselheira, Gelvana C. de A. Schimidt, fala que a prioridade é a 219 

criança, sendo importante solucionar as questões de relacionamento entre os 220 

conselheiros tutelares para a realização de um bom trabalho. Noeli se desculpa pela 221 

exatidão e ressalta que sempre procura trabalhar com ética. Justa fala que os 222 

procedimentos de denuncia ou similar instaurado pelo CMDCA, possuem um respaldo 223 

jurídico. O Presidente fala que segundo a Comissão de Sindicância aqui mencionada, o 224 

respaldo jurídico da SEAJUR, não foi como esperado. Inês fala que a SEASO não 225 

possui um advogado para prestar assessoria jurídica, mas que já há solicitação de um 226 

advogado para compor a equipe técnica da SEASO.  Passa-se ao ponto 7. Informes 227 

Gerais: Vanderlei convida a todos para participar da comemoração dos 10 anos do 228 

Centro de Educação Infantil – CEI Coração de Maria, que realizar-se-a na data de 06 229 

de maio de 2011. Parabeniza Ana Paula pelo cargo de Secretária Executiva do 230 

CMDCA e Ana Cordeiro que assumiu a função de diretora geral da Secretaria 231 

Municipal de Educação - SEMED.  Ana Paula faz a leitura do Ofício Gab. n° 215/2011 232 

da SEASO, o qual informa sobre a “separação” da sede dos Conselhos Tutelares, 233 

sendo que o Conselho Tutelar Regional Oeste, permanece na Rua Rio Grande do Sul, 234 

2016 - Centro, e o Conselho Tutelar Leste, reside na Rua Minas Gerais, 294 – São 235 

Cristóvão. Inês fala que a separação da sede dos Conselhos Tutelares é um beneficio 236 

a população, sendo que, cada Conselho Tutelar localiza-se agora em sua região de 237 

atendimento, caracterizando-se como um avanço para os conselheiros tutelares, bem 238 

como para o município de Cascavel. O Presidente endossa as palavras da Secretária 239 

Inês, esclarecendo que a separação das sedes dos Conselhos Tutelares também foi 240 

uma solicitação do CMDCA. Maria Tereza fala que deve-se prever a capacitação para 241 

os conselheiros tutelares que assumirão a nova gestão, no inicio do ano de 2012, para 242 

que não haja disparidade de conhecimento entre os mesmos. Inês fala que a 243 

capacitação já está prevista e será realizada. Karla fala que deve-se propiciar uma 244 

aproximação entre as entidades e os conselheiros tutelares que assumirão no ano de 245 

2012, para facilitar o trabalho em rede às criança e aos adolescente. Cheila fala que na 246 

sexta-feira, 06 de maio de 2011, será realizada a supervisão com professora, Maria 247 



Luiza Amaral Rizzotti, para a construção do Plano de Enfrentamento à Violência, no 248 

período matutino, e do Plano de Convivência Familiar e Comunitária, no período 249 

vespertino. Diz que é importante todos que estão na Comissão de Elaboração dos 250 

Planos participarem, pois os referidos Planos serão apreciados e aprovados pelo 251 

CMDCA. Gelvana informa ao CMDCA que a entidade Lar dos Bebês teve um grande 252 

avanço, com a instalação de internet e a disposição de uma sala de trabalho para cada 253 

técnico da entidade. Ana Paula faz a leitura do Ofício n° 19/2011 da ACAPAC, o qual 254 

encaminha ao CMDCA a ata 26/2011 que compõe os membros da entidade ACAPAC 255 

na Unidade Gestora de Transferência – UGT, sendo esses: Noeli Teresinha Morch, 256 

Vanderlei Augusto da Silva e Edelmira Souza dos Santos. Ana Paula lê o edital de 257 

convocação da assembléia geral ordinária da Associação Educacional Espírita Lins de 258 

Vasconcellos – AEELV, que se realizará no dia 21 de maio, às 15 horas, na sede da 259 

entidade, sito a Rua Marechal Cândido Rondon, 3530, com a pauta: a composição do 260 

conselho fiscal, composição da unidade gestora de transferência e assuntos gerais. 261 

Justa informa que a IX Conferência Municipal da Assistência Social será realizada nas 262 

datas de 22 e 23 de julho, com o tema “Consolidar o SUAS e valorizar seus 263 

trabalhadores em Cascavel-PR”. Diz que os locais das pré-conferências já estão 264 

definidos, e assim que o cronograma for aprovado pelo CMAS serão repassados aos 265 

conselheiros do CMDCA. Justa lê Ofício Gab. n° 212/ 2011 da SEASO, o qual solicita 266 

que as reuniões Ordinários, Extraordinárias e de Comissão do CMDCA não ocorram na 267 

segunda-feira no período matutino, pois os Gestores da SEASO, que também fazem 268 

parte da composição do CMDCA, se reúnem toda semana nesse período para 269 

planejamento, organização e avaliação das ações a serem executadas. Edelmira 270 

agradece em nome da ACAPAC a presença de todos. Nada mais havendo para ser 271 

tratado o presidente Pedro encerra a reunião ás 10h55min, e eu, Ana Paula Zorik, lavro 272 

a presente Ata que após lida e aprovada será assinada por mim e pelo Presidente. 273 


