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REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

ATA Nº 09 – 06/05/2015 

 

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, reuniram-se nas dependências 1 

do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS Periolo, Rua Romeu Caponi, 2 

esquina com Rua Jaraguá, Cascavel - PR para Reunião Ordinária do Conselho Municipal 3 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, o Presidente Sr. Valdair Mauro Debus, 4 

os Conselheiros de direitos e convidados, conforme lista de presença anexa a esta ata.  O 5 

Presidente inicia os trabalhos dando boas vindas a todos.  Agradece a presença dos 6 

Conselheiros titulares e suplentes do Conselho, da Mesa Diretiva do CMDCA, da 7 

Secretaria Executiva dos Conselhos e pergunta à plenária se há inclusão de pauta. A Sra. 8 

Etelda Madsen Assistente Social da Secretaria Executiva dos Conselhos informa que após 9 

o fechamento da pauta recebeu dois ofícios, um da Conselheira Janaína Teixeira, foi 10 

sugerido incluí-lo no item cinco (5) o qual trata do mesmo assunto e o outro do Lar dos 11 

Bebês Pequeno Peregrino para o qual foi sugerida a inclusão no item dez (10). Houve 12 

ainda solicitação de inversão de pauta do item nove para o item três, sendo aprovado por 13 

unanimidade com doze (12) votos favoráveis, ficando assim disposta a pauta da reunião: 1) 14 

Apreciação e Aprovação da Pauta da Reunião; 2) Apreciação e Aprovação das 15 

justificativas de Ausência; 3) Apreciação e Aprovação das Atas Nº. 01/2015 – Reunião 16 

Extraordinária Conjunta CMAS e CMDCA de 18/03/2015; Ata Nº. 02/2015 – Reunião 17 

Extraordinária Conjunta CMAS e CMDCA de 15/04/2015; Ata Nº. 03/2015 – Reunião 18 

Extraordinária CMDCA de 24/03/2015 e Ata. Nº. 04/2015 – Reunião Extraordinária 19 

CMDCA de 26/03/2014; 4) Apreciação e Deliberação de solicitação da SEASO, relativa 20 

à representação do CMDCA em Comissão de Elaboração do Programa de 21 

Capacitação Permanente para Conselheiros de Direitos do CMDCA e Conselheiros 22 

Tutelares; 5) Apreciação e Deliberação do Plano Decenal dos Direitos da Criança e 23 

do Adolescente do Município de Cascavel; 6) Apreciação e Deliberação referente à 24 

representação da APAE no CMDCA, Ofício Nº. 100/2015 de 27/04/2015 e 25 



Correspondência datada de 04/05/2015 do Conselheiro de Direitos Evilásio Schmitz; 26 

Substituição do Conselheiro Evilásio Schmitz na Vice Presidência, nas Comissões e 27 

na Presidência de Processo de Apuração Sumária; 7) Apreciação e Deliberação do 28 

Parecer da Comissão Permanente do FIA sobre o Ofício Nº. 451/2015 de 14/04/2015 – 29 

SEASO, referente à prestação de contas – Convênio Nº. 119/2014 – APOFILAB 30 

(Aquisição de Veículo); 8) Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão 31 

Especial Eleitoral dos Conselheiros Tutelares, referente alteração do Edital Nº. 32 

07/2015 – Item 8.3 – alínea “c”; 9) Apreciação e Deliberação de abertura de Processo 33 

Disciplinar, para apuração de possível infração disciplinar de Conselheira Tutelar 34 

(conduta vedada aos conselheiros tutelares); 10) Apreciação e deliberação referente 35 

ao cancelamento do Convênio Nº. 124/2014 - Entidade Lar dos Bebês Pequeno 36 

Peregrino; 11) Para conhecimento: 11.1 – Of. CEDCA Nº 029/2015; 11.2 – Situação de 37 

realização das Conferências Livres; 12) Informes: 12.1 – DELIBERAÇÃO Nº 019/2015 38 

– CEDCA/PR – pela transferência voluntária de recursos para o desenvolvimento de 39 

ações que promovam a participação social e o protagonismo de crianças e 40 

adolescentes. Poderão pleitear os recursos desta deliberação as instituições da 41 

sociedade civil organizada sem fins lucrativos; 12.2 – Of. Nº 473/2015 de 23/04/2015 – 42 

SEASO – XIII Fórum Municipal de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual 43 

Contra Crianças e Adolescentes em 18/05/2015; 12.3 – Programação da II Semana 44 

Municipal e I Semana Estadual Todos Contra a Pedofilia de 13/05 à 18/05/2015; 13) 45 

Reunião Extraordinária do CMDCA em 20/05/2015.  Antes de dar continuidade a pauta, o 46 

Sr. Valdair agradece a presença dos Conselheiros Tutelares, do Sr. Emo Urbino – 47 

Assessor do Vereador Pedro Maria Martendal de Araújo, e em especial à Coordenadora do 48 

CRAS Periolo, Carla Cristina Dalmoro para a qual repassou a palavra. Após agradecer a 49 

presença de todos, informou alguns dados do CRAS: o mesmo atendeu no ano de dois mil 50 

e quatorze, três mil e novecentos e sessenta e cinco (3.965) famílias, sessenta (60) 51 

adolescentes de 15 a 17 anos de idade, oitenta (80) adolescentes na inclusão digital, 52 

setenta (70) mães com auxilio natalidade, oitocentos e cinqüenta e sete (857) famílias com 53 

o benefício de auxílio alimentar – cestas básicas. Esclarece também que neste ano de 54 

2015 foi implantado um novo serviço, que se trata do serviço de atendimento em domicílio 55 

para idosos e deficientes. Disse que o CRAS conta com uma equipe de 18 (dezoito) 56 

profissionais. Dando continuidade à reunião o Sr. Valdair coloca em votação o item dois da 57 

pauta: 2) Apreciação e Aprovação das justificativas de Ausência: tendo como 58 

justificativa as ausências da Sra. Jessica Mayara Ternopolski, representante da Associação 59 



Recanto da Criança que teve compromisso agendado com a entidade, Sr. Alberto Pompeu 60 

justificou por telefone, pois o mesmo se encontra em outro evento. Colocadas em 61 

aprovação as justificativas são aprovadas com onze (11) votos favoráveis e uma (01) 62 

ausência da Sra. Jaqueline Lacovic que não se encontrava na sala no momento da 63 

votação. Continuando os trabalhos o Sr. Valdair passa ao item 3) Apreciação e 64 

Aprovação das Atas Nº. 01/2015 – Reunião Extraordinária Conjunta CMAS e CMDCA 65 

de 18/03/2015; Ata Nº. 02/2015 – Reunião Extraordinária Conjunta CMAS e CMDCA de 66 

15/04/2015; Ata Nº. 03/2015 – Reunião Extraordinária CMDCA de 24/03/2015 e Ata. Nº. 67 

04/2015 – Reunião Extraordinária CMDCA de 26/03/2015: salienta que as atas foram 68 

enviadas anteriormente e não havendo correção a plenária concordou com a dispensa da 69 

leitura e foram aprovadas por doze (12) votos favoráveis. Etelda Madsen - Assistente 70 

Social da Secretaria Executiva dos Conselhos esclarece que algumas atas ainda estão 71 

pendentes para serem confeccionadas devido o grande volume de reuniões extraordinárias 72 

do Conselho e demais atividades da Secretaria Executiva tais como: eleições CMDCA e 73 

Conselhos Tutelares, Conferência Municipal e atividades de rotina. 4) Apreciação e 74 

Deliberação de solicitação da SEASO, relativa à representação do CMDCA em 75 

Comissão de Elaboração do Programa de Capacitação Permanente para 76 

Conselheiros de Direitos do CMDCA e Conselheiros Tutelares: a Sra. Susana 77 

Medeiros Dal Molin, faz a explanação da importância do Setor “Gestão do Trabalho e 78 

Capacitação Permanente” o qual foi instituído no mês de março, e Cascavel foi o primeiro 79 

município a implantar no Paraná. Entre as funções do Setor está à capacitação permanente 80 

a qual será iniciada pela capacitação de novos Conselheiros de Direitos e no próximo ano 81 

serão capacitados os novos Conselheiros Tutelares. A proposta da SEASO é formar uma 82 

comissão intersetorial composta por representantes das Secretarias da Saúde, Educação, 83 

Assistência Social, Cultura e Esporte e Lazer. Expõe que esta comissão fará os indicativos 84 

do que deve ser abordado em termos de conteúdos nas referidas capacitações. A Sra. 85 

Etelda foi indicada a fazer parte da comissão como convidada e as Conselheiras Lenita 86 

Terezinha Sturm da Veiga como titular e Maria Tereza Chaves como suplente. As 87 

indicações dos representantes do CMDCA na comissão foram aprovadas com doze (12) 88 

votos favoráveis. 5) Apreciação e Deliberação do Plano Decenal dos Direitos da 89 

Criança e do Adolescente do Município de Cascavel: O Sr Valdair comentou da 90 

importância do Plano Decenal para que se coloque o Estatuto da Criança e do Adolescente 91 

em prática. Neste momento foi feita a entrega oficial do Plano Decenal pela Secretária de 92 

Assistência Social Sra. Inês de Paula ao presidente do CMDCA, a qual agradeceu o 93 



comprometimento de todos que fizeram parte da comissão que construiu o plano decenal. 94 

O Sr. Valdair agradeceu em especial ao Sr. Ronaldo Adriano Alves dos Santos pelo tempo 95 

dedicado na compilação dos dados. O Sr. Ronaldo disse que a apresentação do plano é 96 

dispensável, pois além de se tornar muito demorado os conselheiros já receberam em seus 97 

endereços eletrônicos uma cópia do plano para apropriação, disse também que houve 98 

poucas alterações desde a última apresentação feita em dezembro, que neste período 99 

foram feitas as análises pelos técnicos responsáveis, contextualização histórica e revisão 100 

dos gráficos. A Secretária Inês diz que a SEASO irá encadernar o Plano Decenal para 101 

disponibilizar aos serviços e ao CMDCA, bem como um com capa dura (livro) para arquivo. 102 

A Conselheira Ida Maria Dolla perguntou se há uma equipe que irá acompanhar 103 

permanentemente o andamento do plano, o Sr. Ronaldo explicou que será instituído um 104 

Comitê Gestor de acompanhamento e avaliação do Plano, composto pelas mesmas 105 

instituições que construíram o plano, não necessariamente as mesmas pessoas.  A 106 

aprovação do plano foi feita com dez (10) votos favoráveis e duas (02) ausências: Sra. 107 

Jaqueline e Sra. Valéria Medeiros. Para a capa do Plano decenal foi sugerida que seja 108 

utilizada a mesma imagem padrão utilizada na SEMANECA e em outros materiais 109 

confeccionados, que é a “pipa” e que sejam incluídos os nomes dos ex conselheiros de 110 

direitos do CMDCA que participaram do processo de construção. A aprovação contou com 111 

onze (11) votos favoráveis com o retorno da Sra. Jaqueline. Dando continuidade o Sr. 112 

Valdair passou ao item 6) Apreciação e Deliberação referente à representação da 113 

APAE no CMDCA, Ofício Nº. 100/2015 de 27/04/2015 e Correspondência datada de 114 

04/05/2015 do Conselheiro de Direitos Evilásio Schmitz e Substituição do referido 115 

conselheiro na Vice Presidência, nas Comissões e na Presidência de Processo de 116 

Apuração Sumária em andamento: a Sra. Etelda leu o ofício que a APAE enviou 117 

informando que posteriormente encaminhará a indicação do representante substituto. A 118 

primeira providência tomada pela mesa diretiva foi de eleger um novo vice presidente. A 119 

Sra. Inês indicou o Sr. Hudson Moreschi Junior para vice presidente o qual foi eleito por 120 

unanimidade com onze (11) votos favoráveis. O Sr. Hudson agradeceu a indicação bem 121 

como o apoio de todos os presentes. Quanto às substituições nas Comissões Temáticas do 122 

Conselho, após discussão, ficaram assim definidas: A substituição do Sr. Evilásio nas 123 

comissões de Orçamento e Finanças e Permanente do FIA, pelo novo representante da 124 

APAE Sr. Marcelo Avelar; Subcomissão de aprendizagem: Hudson Moreschi Junior; 125 

Comissão Organizadora da VI Conferência: Hudson - Vice presidente e a Sra. Jaqueline - 126 

presidente, sendo incluído o Sr. Valdair na composição; Comissão de Eleição do CMDCA: 127 



Hudson - vice presidente e foi incluída a Conselheira Maria de Lurdes Barros; Comissão 128 

Especial Eleitoral dos Conselheiros Tutelares: o Sr. Hudson – Vice presidente e teve a 129 

inclusão do Conselheiro Sebastião Martendal de Araujo. A conselheira Indialara Taciana 130 

Rossa solicitou que todos tenham mais compromisso em relação às comissões, e que não 131 

sejam aceitas novas substituições até a posse dos novos conselheiros. A conselheira 132 

Janaína Teixeira enviou um oficio ao CMDCA solicitando a sua saída das comissões em 133 

que faz parte, mas após adequações nos horários das reuniões, ela aceitou continuar 134 

fazendo parte. A conselheira Indialara perguntou se a secretaria executiva está tomando 135 

providências em relação às faltas dos conselheiros nas reuniões, e a Sra. Etelda 136 

respondeu que sim, que as Entidades que não justificam estão sendo notificadas para que 137 

substituam seus representantes e que o maior problema está acontecendo com as faltas 138 

justificadas as quais estão sendo todas aprovadas nas reuniões sem restrição. As 139 

alterações nas comissões são aprovadas com onze (11) votos favoráveis. Dando 140 

continuidade o Sr. Valdair passa ao ponto de pauta Nº 7) Apreciação e Deliberação do 141 

Parecer da Comissão Permanente do FIA sobre o Ofício Nº. 451/2015 de 14/04/2015 – 142 

SEASO, referente à prestação de contas – Convênio Nº. 119/2014 – APOFILAB 143 

(Aquisição de Veículo): a Sra. Etelda faz a leitura do Parecer: A Comissão Permanente 144 

do FIA do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA após 145 

análise da justificativa da Associação de Portadores de Fissura Lábio Palatal de Cascavel – 146 

APOFILAB, e do Ofício advindo da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO em 147 

reunião realizada em 24/04/2015, e: CONSIDERANDO a Resolução No. 055/2014 de 148 

24/09/2014 - CMDCA que aprova projetos referentes à partilha do FIA 2012/2013; 149 

CONSIDERANDO o Ofício No. 042/2015 de 31/03/2015 da APOFILAB, através do qual 150 

justifica que ao invés de adquirir um Veículo 1.6, 8 válvulas e 4 portas, autorizadas pelo 151 

CMDCA através da partilha de recursos do FIA Municipal, adquiriu um veículo Voyage 1.0 152 

e que tal fato foi devido o aumento do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI, o que 153 

inviabilizou a aquisição do veículo com os itens previstos no Plano de Trabalho e Aplicação 154 

aprovado pelo CMDCA; CONSIDERANDO o Ofício No. 451/2015 de 14/04/2015 da 155 

Secretaria Municipal de Assistência Social - SEASO, no qual informa que foi apurada 156 

inconsistência na prestação de contas apresentada pela APOFILAB, Convênio No. 157 

119/2014 no valor de R$ 35.000,00, na análise da prestação de contas referente à parcela 158 

01, pelo Setor de Auditoria de Prestação de Contas e Apoio às Entidades, de que as 159 

características do veículo adquirido com recursos do FIA Municipal diferem das elencadas 160 

no Plano de Trabalho e Aplicação aprovado; CONSIDERANDO que a SEASO entende 161 



procedente a justificativa apresentada pela Entidade e solicita a apreciação do Conselho, 162 

para que haja respaldo à aprovação de contas da Entidade. A Comissão Permanente do 163 

FIA do CMDCA é de parecer favorável a aprovação da aquisição do veículo Voyage 1.0 - 164 

Convênio No. 119/2014 no valor de R$ 35.000,00, por considerar que não houve prejuízo 165 

na aplicação dos recursos e na destinação do mesmo para o atendimento de crianças e 166 

adolescentes através do Projeto Ampliando Sorrisos. O parecer foi aprovado com onze (11) 167 

votos favoráveis. O presidente deu continuidade à reunião passando ao item 8) 168 

Apreciação e Deliberação do Parecer da Comissão Especial Eleitoral dos 169 

Conselheiros Tutelares, referente alteração do Edital Nº. 07/2015 – Item 8.3 – alínea 170 

“c”; a Sra. Etelda fez a leitura do parecer: Errata do Edital Nº. 07/2015, A Comissão 171 

Especial de Eleições de Conselheiros Tutelares do Conselho Municipal dos Direitos da 172 

Criança e do Adolescente – CMDCA, após análise da situação de dúvidas pelos candidatos 173 

ao pleito em relação ao item 8.3 – alínea “c” do Edital Nº. 07/2015, que dispõe sobre o 174 

processo de escolha unificada, para membros do Conselho Tutelar do Município de 175 

Cascavel – PR - quadriênio 2016/2019, em reunião realizada em 30/04/2015, e: 176 

CONSIDERANDO a Lei Municipal No. 6.279/2013; CONSIDERANDO o Edital de 177 

Convocação Nº 07/2015 que dispõe sobre o processo de escolha unificada, para membros 178 

do Conselho Tutelar do Município de Cascavel – PR; CONSIDERANDO os 179 

questionamentos e dúvidas identificadas pela Secretaria Executiva dos Conselhos, no 180 

processo de inscrição de candidatos a Conselheiros Tutelares, referente aos documentos a 181 

serem apresentados, previstos no item 8.3, alínea “c” do Edital de Convocação Nº. 07/2015 182 

do CMDCA. A Comissão Especial de Eleições de Conselheiros Tutelares do CMDCA 183 

sugere à plenária da reunião ordinária do Conselho, que seja feita errata do Edital, com 184 

texto a ser elaborado pelo Advogado que assessora à Comissão, conforme abaixo: Onde 185 

se lê: 8.3 - c) Residir no município, no mínimo há 01 (um) ano e comprovar domicílio 186 

eleitoral, mediante declaração assinada por 2 (duas) testemunhas com firma reconhecida; 187 

Leia-se: 8.3 – c) Residir no município, no mínimo há 01 (um) ano e comprovar mediante 188 

declaração assinada por 02 (duas) testemunhas, com firma reconhecida; c.1) Comprovar 189 

domicílio eleitoral no município de Cascavel, mediante documento expedido pelo cartório 190 

eleitoral da comarca de Cascavel. O Dr. José Telles do Pilar explicou a diferença entre 191 

residir e domicílio eleitoral, disse que mesmo tendo uma conta de luz ou água no nome da 192 

pessoa isso não prova que realmente ela more no município, para tanto se pede uma 193 

declaração com firma reconhecida.  O parecer foi aprovado por unanimidade com onze (11) 194 

votos favoráveis. Prosseguindo passa ao item 9) Apreciação e Deliberação de abertura 195 



de Processo Disciplinar, para apuração de possível infração disciplinar de 196 

Conselheira Tutelar (conduta vedada aos conselheiros tutelares): a Sra. Etelda leu o 197 

parecer do Departamento de Recursos Humanos à Secretaria Municipal de Assistência 198 

Social, informa que a conselheira Monica da Silveira – Conselheira Tutelar, no ano de 2014 199 

freqüentava curso de pós graduação em horário de trabalho, registrando normalmente sua 200 

freqüência em cartão ponto inclusive com registros de plantões. O encaminhamento desse 201 

item foi que seja aberto Processo Disciplinar para apuração de possível infração disciplinar 202 

pela Conselheira Tutelar e que a comissão seja formada na próxima reunião. Este 203 

encaminhamento teve dez (10) votos favoráveis, neste momento o quorum é de dez (10) 204 

votantes com a saída da conselheira Indialara. A recomposição da comissão do processo 205 

do conselheiro tutelar Milton Barbosa também será feita na próxima reunião e este 206 

encaminhamento foi aprovado com nove (9) votos favoráveis e uma (01) ausência. Na 207 

seqüência o presidente passa ao item de pauta Nº 10) Apreciação e deliberação 208 

referente ao cancelamento do Convênio Nº. 124/2014 - Entidade Lar dos Bebês 209 

Pequeno Peregrino: Etelda relembra que na Reunião Extraordinária de quinze de abril de 210 

dois mil e quinze a plenária aprovou as seguintes providências relativas ao encerramento 211 

de atividades da Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino: 1) Cancelamento de registro 212 

da Entidade no CMDCA;  2) Visita in loco pela Comissão Permanente do FIA, no prazo de 213 

10 (dez) dias, para levantamento e verificação dos bens adquiridos com recursos do FIA 214 

Municipal, com apresentação de relatório para posterior destinação pelo Conselho; 3) Que 215 

seja priorizada a destinação dos bens à Entidade Associação Recanto da Criança que está 216 

readequando suas atividades para atendimento de crianças e adolescentes e havendo 217 

necessidade de nova destinação que sejam priorizadas as Entidades Não Governamentais;  218 

4) Quanto ao pleito de custeio de despesas, através de convênio e devido adequações 219 

construtivas realizadas pela Entidade, que seja oficiada a Entidade devido o impedimento 220 

legal do CMDCA para tal; 5) Envio de Ofício ao CEDCA/PR informando sobre o 221 

encerramento de atividades da Entidade, com cópia do Ofício No. 022/2015 de 30/03/2015 222 

– Entidade Lar dos Bebês Pequeno Peregrino. A plenária entendeu que com o 223 

cancelamento do registro automaticamente se cancelaria o convênio, mas são dois 224 

processos distintos. Diante disso a plenária delibera favoravelmente ao cancelamento do 225 

Convênio Nº 124/2014 e retorno do valor para o Fundo da Infância e Adolescência - FIA foi 226 

com a unanimidade de nove (09) votos, sendo que o quórum neste momento passa a ser 227 

de nove (09) votantes com a saída da conselheira Joyce T. Kaypers. O presidente passa 228 

ao item 11) Para conhecimento: 11.1 – Of. CEDCA Nº 029/2015: a Sra. Etelda resumiu o 229 



Oficio dizendo que o CMDCA oficiou o CEDCA solicitando informações sobre o atraso do 230 

repasse de recursos referentes ao Serviço de Proteção e Atenção Integral a Família - PAIF, 231 

e o CEDCA respondeu que o repasse não foi feito por falta de execução do projeto e 232 

solicitou que o CMDCA se informe melhor quanto a estas informações, pois o Estado está 233 

cumprindo com seus compromissos. 11.2 – Situação de realização das Conferências 234 

Livres: são repassadas informações quanto as datas das conferências para que os 235 

Conselheiros possam participar. 12) Informes: 12.1 – DELIBERAÇÃO Nº 019/2015 – 236 

CEDCA/PR – pela transferência voluntária de recursos para o desenvolvimento de 237 

ações que promovam a participação social e o protagonismo de crianças e 238 

adolescentes. Poderão pleitear os recursos desta deliberação as instituições da 239 

sociedade civil organizada sem fins lucrativos: a Sra. Etelda solicitou que ao chegarem 240 

às entidades verifiquem sobre esta informação repassada pela Secretaria Executiva. 12.2 – 241 

Of. Nº 473/2015 de 23/04/2015 – SEASO – XIII Fórum Municipal de Enfrentamento ao 242 

Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes em 18/05/2015: O 243 

presidente foi convidado a compor a mesa de honra, e as inscrições estão abertas pelo 244 

site. 12.3 – Programação da II Semana Municipal e I Semana Estadual Todos Contra a 245 

Pedofilia de 13/05 à 18/05/2015: Valdair reforça sobre a importância da participação de 246 

todos e diz que irá enviar a programação oficial à secretaria executiva a qual solicita o 247 

envio da informação aos presentes e para todos os contatos do Conselho. Como último 248 

item de pauta o Nº 13) Reunião Extraordinária do CMDCA em 20/05/2015: A Sra. Etelda 249 

informa que será às oito horas e trinta minutos no terceiro piso da Prefeitura Municipal de 250 

Cascavel e terá como pauta: Aprovação dos projetos do FIA e Aprovação da Renovação de 251 

Registro das Entidades e Inscrição dos Programas Governamentais. Nada mais havendo 252 

para tratar o Presidente Valdair Mauro Debus agradece a presença de todos, e encerra a 253 

reunião às onze horas e trinta minutos e eu Katia L. Muller Mangabeira 254 

________________________________ lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, será 255 

assinada por mim e pelo Presidente do Conselho __________________________________. 256 


