ATA DE Nº 02- 13 DE MARÇO DE 2019
Reunião Ordinária do Conselho Municipal de direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA)
Aos treze dias do mês de março do ano dois mil e dezenove, na sala de
reunião da Casa dos Conselhos Municipais situado na Avenida Governador
Lacerda de Aguiar, nº 367, Centro, Boa Esperança/ES CEP: 29.845 – 000
reúne os Conselheiros Municipais de Direito da Criança e do Adolescente CMDCA: Ivonete Barrere Bortolini, Leandro José da Silva, Joseane Ribeiro de
Oliveira, Zenilda Zani, Maria Marlene Bissoli Contarato, Flávia da Silva Santos,
Maxwel Santos Ferreira Leite, Edigar Dionizio da Paz, Luzinete de Almeida
Silva, Andreia Tambaroto Bitencourt e Lisandra Corradi Tommasini. Que
deliberaram sobre a seguinte pauta: substituição da atual presidente deste
conselho; definição de data fixa para reuniões ordinárias do CMDCA,
composição de Comissões Permanentes dentro deste conselho. A
presidente do CMDCA Ivonete inicia esta reunião as nove horas e vinte e cinco
minutos dando boas-vindas a todos e expõe a sua dificuldade de permanência
neste conselho, devido à necessidade de se ausentar de seu trabalho e a não
liberação dos seus superiores para participar das reuniões, solicitando assim,
sua destituição do cargo de presidente e membro representante da Paróquia
Nossa Senhora das Graças – Boa Esperança. Fica então definido pelos
membros presentes do CMDCA Maxwel Santos Ferreira Leite (vice-presidente)
como presidente deste conselho. Fixa-se as reuniões ordinárias do CMDCA
para todas as segundas quartas-feiras de cada mês, com início às oito horas.
Define-se a Comissão Permanente de Avaliação e Registro com os seguintes
membros: Leandro, Andréia, Maria, Lisandra, Edigar. Comissão Permanente de
Ética com os seguintes membros: Joseane, Flávia, Zenilda, Luzinete e
Leandro. Considerando a dificuldade dos titulares participarem efetivamente de
todas as reuniões e comissões, a plenária decide pela participação de
membros suplentes nas comissões. Desse modo, nada mais havendo a tratar,
a presidente encerra esta reunião às dez horas e cinco minutos. Eu Flávia da
Silva Santos - secretária adoc, digitei a presente ata, que após lida e aprovada
por todos segue assinada por mim, pela presidente e demais presentes.
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