
ATA DE Nº 03 - 11 DE ABRIL DE 2019 
 

Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) 

 

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, na sala de 
reunião da Casa dos Conselhos Municipais de Boa Esperança, situada na 
Avenida Governador Lacerda de Aguiar, nº 367, Centro, Boa Esperança/ES 
CEP: 29.845 – 000, reúne os seguintes membros deste conselho: Andreia 
Tambaroto Bitencourt, Andressa Vaz, Debora de Cassia Furlan, Edigar 
Dionizio da Paz, Joseane Ribeiro de Oliveira, Leandro Jose da Silva, Luzinete 
de A. Silva, Maxwel Santos Ferreira Leite, Vera Lucia Vieira e Zenilda Zani 
para deliberarem sobre as seguintes pautas: 01 - Denúncia oriunda do 
Ministério Público do Espírito Santo sobre atendimento inadequada do 
Conselho Tutelar de Boa Esperança/ES; 02 - Eleição do Conselho Tutelar 
e Formação da Comissão Especial Organizadora do Processo de 
Escolha dos Conselheiros Tutelares; 03 - Registro da Instituição Abrigo 
Casa Lar neste conselho; 04 - Providenciar escolha de representantes 
para preenchimento de vaga neste conselho. Dando início a reunião a 
Conselheira Joseane apresenta a senhora Débora, como novo membro que 
irá compor este conselho, em substituição à senhora Ivonete Barrere Bortolini 
e continua explanando rapidamente sobre assuntos das reuniões anteriores a 
fim de transmitir a todos informações pertinentes. Sobre a primeira pauta a 
Comissão de Ética acordou em reunirem-se em data posterior, à combinar, 
para apurar a referida denúncia. Na segunda pauta criou-se a Comissão 
Especial Organizadora do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares, 
ficando composta com os seguintes membros: Andressa Vaz, Debora de 
Cassia Furlan, Joseane Ribeiro de Oliveira, Leandro Jose da Silva e Maxwel 
Santos Ferreira Leite. Estes membros sugeriram a criação de um grupo de 
WhatsApp para facilitar a comunicação. Terceira pauta, o conselheiro 
Leandro questionou se a resolução de registro de entidades havia sido 
publicada, a conselheira suplente Vera informou que havia solicitado a 
publicação em dezembro de 2018 ao setor responsável, mas se 
responsabilizou em verificar. A comissão de Registro se compromete dar 
especial atenção a esta demanda. Quarta e última pauta os conselheiros 
dialogam sobre o fechamento da APAE - Associação de Pais e amigos dos 
Excepcionais deste município e com isso os membros que representavam a 
instituiçao, Jocélia Maria Rocha da Cruz e Marcela Bolsanello Barcellos, 
deixaram este conselho, diante desse fato foi sugerido os nomes das 
instituições MEPES, CEIER, Abrigo Casa Lar como possibilidades de 
preencherem esta vaga. A conselheira Andressa se comprometeu a entrar em 
contato com o Pastor Rodrigo para ver a possibilidade de renomear o 
representante da igreja Batista Palavra e Poder uma vez que o representante 
não está participando efetivamente no CMDCA. A conselheira Vera expôs a 
necessidade de ser documentada a saída dos conselheiros que desistiram de 
atuar neste conselho. E findando a reunião houve sugestões de abertura de 
novo livro para as atas e resoluções, a partir da primeira reunião que houve 
desde a posse deste novo conselho, sugestão esta aprovada por 
unanimidade. O conselheiro Leandro se compromete a procurar o setor da 
prefeitura responsável por publicações no site da mesma para ver a 



possibilidade do conselho ter seus atos divulgados na página. Fica registrado 
nesta ata que a conselheira Vera Lucia Vieira, presidente do mandato anterior, 
hoje suplente da conselheira Joseane Ribeiro de Oliveira entregou ao atual 
presidente, Maxwel Santos Ferreira Leite todos os documentos referentes a 
este conselho que estavam em poder dela e colocando a disposição os 
arquivos salvos em pendrive. Nada mais havendo a tratar, deu-se por 
encerrada a reunião. Eu, Vera Lucia Vieira, secretária adhoc, membro 
suplente deste conselho, digitei a presente ata, que após lida e aprovada, 
segue assinada por mim e por todos os presentes. 
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