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r ATA N° 01 JuNHo 2011
REuN|Ão oRD|NÁR|A oo Mes De .Jum-lo oe Dois |vi|L E oezessere

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e dezessete às treze horas e trinta minutos,
na sede da Assistência Social, sito na Rua José Soares Marcondes, n° _330, na Cidade
de Presidente Bernardes, Centro, estiveram presentes os senhores conselheiros e
demais participantes, cuja lista de presença segue em documento proprio anexado a
esta ata. A senhora Presidente Sabrina Sanches cumprimentando os presentes deu
inicio a sessão apresentando a pauta: 1-Alteração dos Membros e Di'retori'a:2-Comissão
Especie*-»de Acompanhamento das Entidades Cadastradas: 3- Alteração da Lei
Municipal; 4- Criação g;ji,o,E,ut1do Municipal; 5- Assuntos Gerais. A Sra Sabrina deu inicio

constituindo a Plenária com O3 representantes do Poder Publico e O7 representantes
da sociedade civil. Passamos então para a eleição e posse da Mesa Diretora com a

transmissão de cargo do Presidente, A Mesa Diretora do CMDCA para cumprir mandato
igual ao dos demais conselheiros ficou assim constituida: PRESIDENTE: Eduardo

Roberto dos Santos Beletato; VICE-PRESIDENTE: Claudia Neves Paulino; 1°
sEcRETÃR|oz Agmara Eater aa sauza safrinha a 2° sEcRETÁR|oz Flavia eaiiaia
Ferreira, 1° TESOUREIRO: Flavio Alberto Gil; 2” TESOUREIRO: Ademir Aparecido de
Fácio Tavora; que tomaram imediatamente a posse dos cargos. Fora criada a comissão
especial de acompanhamento das entidades, com o intuito de estar averiguando a
documentação junto a seu responsável; Tratou-se sobre a necessidade de alteração na
Lei municipal, ficando a cargo do Presidente e do Sr. Ney Perri Neto; O quarto ponto da
pauta a criação do Fundo Municipal, que ficou aos cuidados do tesoureiro Flavio Alberto
Gil; Passando a palavra para a Secretária Executiva do CMDCA Sra Nilcélia Amaral
Maia para esclarecimentos a referentes a necessidade de oficiar as entidades para que
apresentem as documentações necessária para a emissão do Registro e certificado de
inscrição neste conselho; A Plenária deliberou a necessidade da estatistica de
atendimento do Conselho Tutelar. Apos a leitura e os destaques foi aprovada por
unanimidade. Sem mais nada a tratar, a Sra Nilcelia deu a reunião por encerrada e esta
ata vai por mim redigida e assinada, Nilcelia Amaral Maia.
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