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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 19 – 04/11/2015 

Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas, 1 

reuniram-se no Auditório da Faculdade Itecne situado na Av. Brasil, 8.607 Bairro 2 

Coqueiral, a Mesa Diretiva do CMDCA e demais membros, conforme lista de presença, 3 

para tratarem da seguinte pauta do dia: 1) Apreciação a aprovação da pauta; 2) 4 

Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) Apreciação e 5 

aprovação da Ata n° 18 - Reunião Ordinária de 14/10/2015; 4) Substituição e Posse 6 

de Conselheiros de Direitos: OAB – Of. 060/PRES/2015 – Titular Leoni Aldete P. 7 

Naldino e Suplente Beatriz Regine Tondo; SEMDEC – Of. 169/15 – Suplente Betina 8 

Alves de Campo; CDL (Resp.Of. 488/2015 de 15/10/15)Titular: Valdair M. Debus e 9 

Suplente: Samoel de Mattos Jr; 5) Apreciação e Aprovação do Regimento Interno 10 

– CMDCA Gestão 2015/2017; 6) Correspondência com pedido de renúncia da 11 

função de presidente do CMDCA pela Sra. Bernadete Messias Herreira Belorini/ 12 

Eleição Presidência Mesa Diretiva CMDCA; 7) Rediscussão e encaminhamentos 13 

relativos ao direito autoral – Formação Continuada de Conselheiros Tutelares e de 14 

Direitos do CMDCA; 8) Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão de 15 

Monitoramento e Avaliação, relativo ao acolhimento de crianças na Unidade de 16 

Acolhimento Institucional Feminina – SEASO; 9) Substituições de Conselheiros 17 

em Comissões Internas e Externas: Externas CEV/PETI – Alice já representa SMEL 18 

nessa Comissão; CME – Decir foi substituída no CMDCA; Substituições em 19 

Comissões Internas: de acordo com listagem; 10) Indicação de Representante - 20 

Ofício Nº 677/2015 SESAU – convite para o Comitê Municipal Intersetorial de 21 

Saúde Mental; 11) Encaminhamentos feitos pela Mesa Diretiva referentes à 22 

Denúncia de ameaça contra Conselheiros Tutelares; 12) Para conhecimento: SDH 23 

oferta 5ª. OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADA DE 24 

CONSELHEIROS TUTELARES, em 09 ou 10/11/2015 em Brasília – DF – Inscrições 25 

até 30/10/15. Reunião Ordinária em 02/12/2015; Reunião Extraordinária em 26 

09/12/2015, com pauta única, para apresentação de dados de atendimento pelos 27 

Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste, conforme Resolução n° 040/2015 28 

de 17/08/2015 – CMDCA. O Vice Presidente Hudson Marcio Moreschi Junior dá por 29 

aberto os trabalhos agradecendo a presença de todos e especialmente a Faculdade 30 

Itecne pela disponibilização do espaço para a Reunião Ordinária. Em seguida passa a 31 

palavra para o Sr. Luiz Antonio Pastorini Lançanova, representante da Faculdade 32 

Itecne, o qual agradece a Mesa Diretiva pela oportunidade de sediar uma Reunião 33 



Ordinária do Conselho e estende o agradecimento a plenária. Dando seqüência à 34 

reunião Hudson passa ao item 1) Apreciação a aprovação da pauta: Solicita à 35 

plenária se há alguma inclusão de pauta. Justa Alves dos Anjos Chesca -  Secretária 36 

Executiva solicita uma inclusão no item doze (12); o Conselheiro Adilson de Amorim 37 

solicita também uma inclusão no item doze (12); a Conselheira Jhesy Fernanda Pinto 38 

Martins solicita uma inversão de pauta: propõe que o item oito (8) passe a ser o item 39 

seis (6). Após alterações a pauta ficou da seguinte forma: 1) Apreciação a aprovação 40 

da pauta; 2) Apreciação e aprovação das justificativas de ausências; 3) 41 

Apreciação e aprovação da Ata n° 18 - Reunião Ordinária de 14/10/2015; 4) 42 

Substituição e Posse de Conselheiros de Direitos: OAB – Of. 060/PRES/2015 – 43 

Titular Leoni Aldete P. Naldino e Suplente Beatriz Regine Tondo; SEMDEC – Of. 44 

169/15 – Suplente Betina Alves de Campo; CDL (Resp.Of. 488/2015 de 45 

15/10/15)Titular: Valdair M. Debus e Suplente: Samoel de Mattos Jr; 5) Apreciação 46 

e Aprovação do Regimento Interno – CMDCA Gestão 2015/2017; 6) Apreciação e 47 

Deliberação do Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, relativo ao 48 

acolhimento de crianças na Unidade de Acolhimento Institucional Feminina – 49 

SEASO;7) Correspondência com pedido de renúncia da função de presidente do 50 

CMDCA pela Sra. Bernadete Messias Herreira Belorini/ Eleição Presidência Mesa 51 

Diretiva CMDCA; 8) Rediscussão e encaminhamentos relativos ao direito autoral – 52 

Formação Continuada de Conselheiros Tutelares e de Direitos do CMDCA; 9) 53 

Substituições de Conselheiros em Comissões Internas e Externas: Externas 54 

CEV/PETI – Alice já representa SMEL nessa Comissão; CME – Decir foi 55 

substituída; Substituições em Comissões Internas: de acordo com listagem; 10) 56 

Indicação de Representante - Ofício Nº 677/2015 SESAU – convite para o Comitê 57 

Municipal Intersetorial de Saúde Mental; 11) Encaminhamentos feitos pela Mesa 58 

Diretiva referentes à Denúncia de ameaça contra Conselheiros Tutelares; 12) Para 59 

conhecimento: SDH oferta 5ª. OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 60 

ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, em 09 ou 10/11/2015 em 61 

Brasília – DF – Inscrições até 30/10/15. Reunião Ordinária em 02/12/2015; Reunião 62 

Extraordinária em 09/12/2015, com pauta única, para apresentação de dados de 63 

atendimento pelos Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste, conforme 64 

Resolução n° 040/2015 de 17/08/2015 – CMDCA; Oficio Gerar; Adilson de Amorim; 65 

A pauta com alterações é aprovada com vinte e um votos favoráveis, quórum existente. 66 

Hudson conduz o encaminhamento do item dois da pauta: 2) Apreciação e aprovação 67 

das justificativas de ausências: o Sr. Luiz Lançanova lê as justificativas de: Ana 68 

Cristina Buss a qual justificou sua ausência na reunião que ocorreu em quatorze de 69 

outubro de dois mil e quinze devido a acompanhamento médico do seu filho;  Alexandre 70 



Rorato o qual está trabalhando na montagem do Natal Luz 2015; Marcelo Avelar em 71 

virtude de que no mesmo horário participará da reunião do Conselho da Pessoa com 72 

Deficiência; Luiz Carlos Kanigoski não poderá participar da reunião pois estará na 73 

Formação Continuada de professores; Jaqueline Lacovic não poderá participar pois 74 

precisa ajudar no último dia do Refinanciamento Fiscal - REFIC; Etelda Madsen – 75 

Assistente Social da Secretaria Executiva a qual está em licença médica. As 76 

justificativas são colocadas em aprovação e são aprovadas pela maioria da plenária, 77 

com vinte e um votos. Dando seqüência Hudson coloca em discussão o item três da 78 

pauta: 3) Apreciação e aprovação da Ata n° 18 - Reunião Ordinária de 14/10/2015: 79 

solicita dispensa da leitura pois a mesma foi enviada com antecedência para o e-mail 80 

dos conselheiros. O quorum neste momento passa a ser de vinte e dois votantes. Não 81 

havendo proposições de alterações da ata a mesma é aprovada com vinte e dois votos 82 

favoráveis; dando seqüência o Vice Presidente passa ao item: 4) Substituição e Posse 83 

de Conselheiros de Direitos: OAB – Of. 060/PRES/2015 – Titular Leoni Aldete P. 84 

Naldino e Suplente Beatriz Regine Tondo; SEMDEC – Of. 169/15 – Suplente Betina 85 

Alves de Campo; CDL (Resp. Of. 488/2015 de 15/10/15)Titular: Valdair M. Debus e 86 

Suplente: Samoel de Mattos Jr: Os novos conselheiros foram chamados a frente para 87 

assinatura do Termo de Posse. O Sr. Samoel de Mattos Junior não se fez presente, o 88 

qual tomará posse posteriormente. Após o ato de posse dos novos conselheiros, 89 

Hudson dá seqüência a reunião e faz a conferência de quórum que passa a vinte e seis 90 

votantes. Dando seqüência, passa ao item de pauta número 5) Apreciação e 91 

Aprovação do Regimento Interno – CMDCA Gestão 2015/2017: José Cesar Sagrilo 92 

sugere que seja suprimido o § 1º do Art.19 – No  caso  da  Presidência  do  CMDCA,  o  93 

direito  ao  voto  passa  para  o  seu suplente nas plenárias, pelo fato do Presidente ter 94 

o voto de desempate. Adilson de Amorim questiona este item, alegando que a entidade 95 

o qual o presidente representa não votaria em nenhuma reunião a não ser em caso de 96 

empate, ficando sem representatividade. José Cesar, diz que então deverá ser alterada 97 

a Lei Municipal, pois o suplente só vota na ausência do titular. Hudson coloca em 98 

aprovação a supreção do § 1º do Art.19 a qual teve vinte cinco votos favoráveis e uma 99 

abstenção de um quorum de vinte e seis votantes. Na seqüência é apresentada a 100 

proposta de Etelda Madsen de alteração do § 6º do Art.19 - Após a contagem de votos, 101 

eles serão registrados em ata e as deliberações devidamente publicadas por meio de 102 

Resoluções nos Órgãos que o Poder Executivo utiliza para dar publicidade aos seus 103 

atos. Sugere ainda que os votos sejam nominados. A proposta foi desconsiderada e 104 

mantida a proposta original com vinte e seis votos favoráveis. Hudson passa ao artigo 105 

vinte e seis que apresenta uma falha na numeração, pois foi esquecido o número vinte 106 

e seis. Para este artigo o Conselheiro Henrique Scalco Costa enviou uma proposta de 107 



nova redação: Art.26. Este Regimento deverá ser encaminhado a todos os Conselheiros 108 

de direitos, gestores e dirigentes de entidades, conselhos e comissões externas nas 109 

quais o CMDCA possua representação, após sua referida aprovação e publicação. A 110 

plenária aprovou por manter a proposta original com vinte seis votos favoráveis: “Art. 111 

27. Alterar para Art. 26 Após aprovação e publicação deste Regimento que deverá ser 112 

encaminhado a todos os Conselheiros de diretos, gestores e dirigentes de entidades e 113 

Conselhos e Comissões externas nas quais o CMDCA possua representação”. 114 

Henrique encaminhou também a correção ortográfica a qual será feita posteriormente 115 

pela Secretaria Executiva. A conselheira Lenita Terezinha da Veiga sugere alteração no 116 

artigo 4º § 3º de supressão da palavra “voz” e a redação ficou da seguinte forma: “§ 3º 117 

Os conselheiros de direito suplentes assumirão   automaticamente   nas ausências e 118 

impedimentos dos conselheiros de direitos titulares, sendo recomendadas suas 119 

presenças em todas as reuniões plenárias, nas quais terão direito a voto apenas 120 

quando o titular estiver ausente.” Este item dispensou aprovação pois constatou-se um 121 

erro de redação. Henrique enviou solicitação de alteração na numeração nos artigos 122 

dez e treze onde se lê § 1º lê-se Parágrafo único. Após as correções o Regimento 123 

Interno foi aprovado com vinte e seis votos favoráveis. Dando continuidade aos 124 

trabalhos Hudson passa ao item 6) Apreciação e Deliberação do Parecer da 125 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, relativo ao acolhimento de crianças na 126 

Unidade de Acolhimento Institucional Feminina – SEASO: Luiz faz a leitura do 127 

Parecer da Comissão Temática do CMDCA com indicativo à Plenária das seguintes 128 

proposições: 1) Parecer DESFAVORÁVEL, conforme visita realizada a UAI Feminina, 129 

na data do dia 28/10/2015 de que mães sejam acolhidas no referido local juntamente 130 

com seus filho (s) e/ou filha (s), considerando que a Unidade tem como público alvo o 131 

acolhimento de adolescentes a partir de 12 a 18 anos de idade, ressaltando ainda que a 132 

estrutura do local foi projetada especificamente para esse fim. Levando em conta que 133 

conforme constatado em visita in loco, a Unidade acolhe adolescentes nessa faixa 134 

etária e que podem em diversas ocasiões serem usuárias de substâncias psicoativas, 135 

além de outros transtornos psiquiátricos conforme informações apuradas, além de se 136 

tornar um ambiente de risco eminente para crianças com suas mães. Ressalta-se ainda 137 

que em diversos momentos o espaço precisou acionar reforço policial mediante 138 

situações de adolescentes acolhidas; 2) Que equipamentos como berços e cadeiras, 139 

assim como demais aparelhos que atendam crianças recém nascidas até 12 anos de 140 

idade não sejam destinadas a UAI Feminina uma vez que situações como estas não 141 

são corriqueiras assim como o acolhimento realizado no local não se destina a esse 142 

público; 3) Que situações como as descritas e as futuras necessidades de acolhimento 143 

nesse perfil, sejam encaminhadas para a “ASSOCIAÇÃO RECANTO DA CRIANÇA” 144 



Unidade que se destina a atender crianças e adolescentes de 0 a 18 anos; 4) SUGERE-145 

SE à divisão responsável que sejam alterados os planos de ação da Unidade de 146 

Acolhimento Institucional – Feminina e do Recanto da Criança para que casos 147 

específicos de acolhimento possam ser realizados em consonância das propostas; 5) 148 

SUGERE-SE à Secretaria responsável pela gestão da UAI Feminina, que o referido 149 

serviço possa ser contemplado com equipe técnica composta por Assistente Social com 150 

carga horária de 30 horas e um profissional Psicólogo, além dos demais profissionais 151 

exigidos de acordo com as orientações e legislações pertinentes, considerando a 152 

complexidade exigida pelo serviço, a realidade das adolescentes acolhidas levando em 153 

conta as diversas situações que ocasionaram o acolhimento, bem como as condições 154 

em que as mesmas se encontram  e necessidade constante e ininterrupta de 155 

atendimento/acompanhamento por se tratar de um serviço de alta complexidade. 156 

Finalizada a leitura do Parecer a Secretária de Assistência Social Inês de Paula solicita 157 

a palavra e diz que são casos esporádicos e que em nenhum momento se deixou de ter 158 

os cuidados e proteção à criança e ao adolescente. Disse também que a violação de 159 

direito da criança seria bem maior se a acolhesse separadamente  da mãe e que a casa 160 

oferece proteção. Expõe que da forma como o item um foi colocado é como se o serviço 161 

não desse a proteção necessária, mas em contrapartida foi um ganho muito grande a 162 

indicação do Recanto da Criança para este tipo de acolhimento. Informa também que já 163 

foi encaminhada uma Psicóloga para a Unidade de Acolhimento Feminina. A 164 

conselheira Fernanda diz que se preocupa muito com o item um, e que a preocupação 165 

é ainda maior dessa visão ter vindo dos conselheiros, pois os serviços estão 166 

trabalhando para desmistificar a visão de que lá é um local para acolher adolescentes 167 

em ato infracional, o qual não é. Fala que é importante que todos estejam abertos a 168 

conhecer as atividades do local, a política do serviço. Diz ainda que a forma descrita no 169 

parecer deixa a entender que não está sendo feito a proteção devida. A conselheira 170 

Ivanete Cassol diz que foram informações coletadas na visita e que talvez não tenham 171 

sido devidamente escritas. Rosangela Gomes Ornelas expõe que durante a visita no 172 

local foi identificada a presença de uma adolescente que estava recolhida em um dos 173 

quartos, cujo local os membros da comissão não tiveram acesso, devido ao fato de que 174 

por questões de segurança a referida adolescente precisava ficar nesta condição de 175 

isolamento.  Maria Tereza Chaves diz que o que está em votação é o parecer. 176 

Fernanda diz que não concorda com o item um (1) do parecer, pois da forma como foi 177 

escrito desabona o trabalho da UAIF. Luzia sugere que na Resolução seja mudada a 178 

redação do item um (1). Hudson coloca em votação o parecer com a ressalva de que na 179 

Resolução seja feita uma nova redação do item um (1). O parecer é aprovado com vinte 180 

e seis votos favoráveis e duas abstenções. É posto em votação também o envio de um 181 



ofício para o Conselho Municipal de Assistência Social solicitando que seja alterado o 182 

plano de trabalho da UAIF. O encaminhamento é aprovado com vinte e quatro votos a 183 

favor e quatro abstenções. Dando seqüência Hudson passa ao item de pauta de 184 

número 7) Correspondência com pedido de renúncia da função de presidente do 185 

CMDCA pela Sra. Bernadete Messias Herreira Belorini/ Eleição Presidência Mesa 186 

Diretiva CMDCA: Luiz faz a leitura da correspondência na qual a Sra. Bernadete 187 

Messias Herreira Belorini renuncia a função de presidente do CMDCA por motivos 188 

pessoais não descritos. Hudson agradece a Bernadete mesmo ela não estando 189 

presente na reunião, pelo tempo que esteve na presidência e pelo trabalho feito pela 190 

mesma. Hudson informa aos conselheiros que para a função de presidente não pode 191 

haver vacância e passa ao processo de eleição do novo presidente. Questiona se há 192 

algum interessado ao cargo que se manifeste. Luiz pede a palavra e diz que se 193 

houvesse uma recomposição simples da mesa ele seria o presidente mas não tem 194 

interesse na função e sugere o nome do Valdair Mauro Debus pois o mesmo já possui 195 

experiência por ter sido presidente do Conselho anteriormente. Maria Tereza diz que 196 

Valdair é a pessoa ideal para estar a frente do CMDCA, devido sua experiência e 197 

serenidade. Valdair agradece as indicações e aceita o convite se candidatando a 198 

função. Não havendo outros candidatos, Hudson coloca em aprovação o nome do Sr. 199 

Valdair para presidente.  A plenária aprova com vinte e seis votos favoráveis e duas 200 

abstenções a nova composição da mesa diretiva: Valdair Mauro Debus – Presidente, 201 

Hudson Marcio Moreschi Junior – Vice Presidente, Luiz Antonio Pastorini Lançanova – 202 

Primeiro Secretário, José Cesar Sagrilo – Segundo Secretário. Valdair após empossado 203 

presidente passa a conduzir a reunião. Dando continuidade a reunião Valdair passa ao 204 

item 8) Rediscussão e encaminhamentos relativos ao direito autoral – Formação 205 

Continuada de Conselheiros Tutelares e de Direitos do CMDCA: Neste momento 206 

Susana Medeiros Dal Molin, Assistente Social do Setor de Gestão de Pessoas da 207 

SEASO, faz os esclarecimentos relativos a este assunto. Explica que antes da 208 

aprovação do plano de trabalho foi levantado a questão dos conselheiros que 209 

precisassem faltar na capacitação, se seria disponibilizado o material aos mesmos, por 210 

este motivo optou-se por gravar as capacitações, mas não foi previsto no plano de 211 

trabalho. Como foi deliberado pelo Conselho, o setor de capacitação permanente entrou 212 

em contato com os facilitadores para obter autorização dos direitos autorais. Foi neste 213 

momento em que confrontou-se com as dificuldades destas autorizações, pois nem 214 

todos os palestrantes autorizam a gravação de suas palestras. Diz que o conselho 215 

deliberou na Reunião Ordinária anterior pela dispensa dos palestrantes que não 216 

autorizam a gravação, mas explica que a autorização não depende apenas do 217 

palestrante e sim de qualquer pessoa que esteja presente na palestra. Pensando nisto, 218 



sugere que o conselho reconsidere a deliberação da gravação. Cesar diz que o 219 

encaminhamento é sim ou não para a gravação das palestras. Rosangela diz que 220 

confessa ter votado a favor da gravação e hoje entendendo a gravidade da questão 221 

reconsidera sua opinião. Adilson diz que o que houve foi falta de informação e que 222 

reavaliando também reconsidera sua opinião.  Maria Tereza sugere que a equipe da 223 

Gestão do Trabalho/Capacitação Permanente participe de todas as reuniões do 224 

CMDCA. Justa questiona a Mesa Diretiva em relação a destinação do material já 225 

existente. Valdair coloca em votação a não gravação e descarte de todo material já 226 

gravado, que totaliza em vinte e sete votos favoráveis e uma ausência. Na seqüência 227 

Valdair passa ao item 9) Substituições de Conselheiros em Comissões Internas e 228 

Externas: Externas CEV/PETI – Alice já representa SMEL nessa Comissão; CME – 229 

Decir foi substituída no CMDCA; Substituições em Comissões Internas: de acordo 230 

com listagem: Para substituir a Sra. Alice na suplência da CEV/PETI – Ivanete Cassol, 231 

é aprovada com vinte e sete votos favoráveis e uma ausência; na substituição da Sra. 232 

Decir Borges no Conselho Municipal de Educação - CME – Dominga de P. Carpenedo a 233 

qual foi aprovada com vinte e sete votos favoráveis e uma ausência; substituindo a Sra. 234 

Bernadete nas comissões: da Rede de Atenção e Proteção Social a Criança e 235 

Adolescente, Comissão Municipal do Programa Prefeito Amigo da Criança – 236 

CMAA/PPAC e Comitê Gestor do Centro da Juventude Professor Jomar Vieira Rocha – 237 

Sr. Valdair Mauro Debus o qual foi aprovado com vinte e sete votos favoráveis e uma 238 

ausência. Nas Comissões internas do CMDCA: de Etica e Disciplina são substituídos os 239 

seguintes Conselheiros: Decir Borges por Kelly Andreia Valenga Correa; Luciana 240 

Chemim por Beatriz Regine Tondo; Antonella Marques Neves por Leoni Aldete Prestes 241 

Naldino; na Comissão de Registro/inscrição/validação/renovação a Sra Bernadete foi 242 

substituída por Valdair Mauro Debus e a Sra. Luzia de Aguiar Soares – convidada, na 243 

Comissão de Eventos são substituídos: Ali Hassan Haidar por Silvania Maria Pereira 244 

Kaizer; Joyce Terezinha Kaipers por Betina Alves de Campo; Lea Marin Albiero por 245 

Adenir de Lourdes Molina Mori; Bernadete Belorini por Valdair Mauro Debus; Comissão 246 

Especial de Leis: a Sra. Bernadete é substituída por Valdair Mauro Debus e a Sra. Luzia 247 

de Aguiar Soares como convidada. As substituições internas foram aprovadas com vinte 248 

e sete votos favoráveis e uma ausência.  Dando continuidade Valdair passa ao ponto de 249 

pauta de número 10) Indicação de Representante - Ofício Nº 677/2015 SESAU – 250 

convite para o Comitê Municipal Intersetorial de Saúde Mental; para representar o 251 

CMDCA no Seminário de Saúde Mental é indicado Fabio Tomasetto o qual é aprovado 252 

com vinte e sete votos favoráveis e uma ausência. Na seqüência Valdair passa ao 253 

ponto de pauta número 11) Encaminhamentos feitos pela Mesa Diretiva referentes à 254 

Denúncia de ameaça contra Conselheiros Tutelares; Hudson esclarece que o 255 



CMDCA recebeu um oficio do Conselho Tutelar Oeste e prontamente encaminhou oficio 256 

para o Ministério Público solicitando informações quanto ao fato ocorrido e outro para a 257 

Policia Militar solicitando quais foram as providências tomadas em relação a segurança 258 

dos conselheiros. Devido a urgência dos fatos a Mesa Diretiva se reuniu e fez os 259 

encaminhamentos. Adilson diz que historicamente os conselheiros tutelares sofrem 260 

ameaças e que deve ser feito um estudo de quais atitudes tomar para garantir a 261 

proteção dos conselheiros. Dando seqüência passa-se ao ponto 12) Para 262 

conhecimento: SDH oferta 5ª. OFICINA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE 263 

ESCOLHA UNIFICADA DE CONSELHEIROS TUTELARES, em 09 ou 10/11/2015 em 264 

Brasília – DF – Inscrições até 30/10/15. Hudson esclarece que para este evento foi 265 

indicado a Assistência Social Etelda Madsen, mas devido a mesma estar em licença 266 

para tratamento de saúde e não havendo tempo hábil de deliberar pela plenária a Mesa 267 

Diretiva a substituiu pela Conselheira Jhessy Fernanda. Reunião Ordinária em 268 

02/12/2015; Reunião Extraordinária em 09/12/2015, com pauta única, para 269 

apresentação de dados de atendimento pelos Conselhos Tutelares Regionais 270 

Leste e Oeste, conforme Resolução n° 040/2015 de 17/08/2015 – CMDCA; Oficio 271 

GERAR; Adilson de Amorim; Luiz faz a leitura do Oficio o qual informa que a Srta 272 

Luzia Raimundo está substituindo a Sra Suellen Johana Seiffert na equipe da GERAR. 273 

Adilson de Amorim pede a palavra para se retratar a respeito da fala que teve na última 274 

Reunião Ordinária no momento em que disse a frase “é mentira” ele substitui por “é um 275 

equívoco”, o mesmo pede desculpas a Justa, dizendo que a admira muito. Nada mais 276 

havendo para tratar o presidente dá por encerrada à reunião e eu Katia L. Muller 277 

Mangabeira _______________________ lavrei a presente ata que será assinada por 278 

mim e pelo presidente do Conselho Valdair Mauro Debus 279 

_________________________________. 280 


