Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
ATA DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DE BOA ESPERANÇA-ES –
2020/2023
Aos dez dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte, na Câmara Municipal de Boa
Esperança-ES, situado na Av. Senador Eurico Rezende, n° 780 - Centro
Boa Esperança - Espírito Santo - CEP 29845-000, reuniram-se os membros da Comissão
Especial do Processo de Escolha do Conselho Tutelar, os membros do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, o Prefeito Municipal Sr.
Lauro Vieira da Silva, a Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania Srª.
Juliana Pettene Rigo, o Secretário Municipal de Educação Sr. Sebastião da Rocha Lima,
o Presidente da Câmara Municipal de Boa Esperança Sr. Jocemar Xavier da Silva, os
candidatos eleitos para compor o Conselho Tutelar de Boa Esperança-ES, representantes
da sociedade civil e demais presentes. A conselheira membro da Comissão Especial
Joseane Ribeiro de Oliveira promoveu a composição da mesa, sendo iniciada a
solenidade com a execução do hino nacional. O Presidente do CMDCA deu boas vindas a
todos os presentes e ressaltou o trabalho realizado pelo Comissão Especial. O Secretário
Municipal de Educação ressaltou a importância do trabalho do Conselho Tutelar e
parabenizou os conselheiros eleitos, em seguida o Presidente das Câmara também
mencionou acerca da importância do Conselho Tutelar e do processo de escolha, ato
contínuo, o Prefeito Municipal parabenizou os Conselheiros Tutelares eleitos, destacou a
importância do trabalho do conselheiro tutelar e, além disso, elogiou a Comissão Especial
do Processo de Escolha pelo trabalho realizado e por toda organização do processo
eleitoral. Após, o membro da Comissão Especial do Processo Eleitoral Sr. Leandro Jose
da Silva fez os devidos agradecimentos a todos que contribuíram para organização da
eleição, destacou a razão do envolvimento dos poderes e órgãos públicos no processo de
escolha de conselheiros tutelares, deixando evidente a importância da atividade do
Conselho Tutelar em zelar pelos direitos fundamentais das crianças e adolescentes em
situação de risco, finalizando com um texto da palavra de Deus, qual seja, Efésios 6:1-4.
Em continuidade à solenidade foram empossadas as cinco conselheiras tutelares
titulares: Ana Paula Barbosa Vitorino, Arlete Faria dos Santos, Ireny Maria de Assis
Mattusoch, Maria Aperecida Fidelis Rico e Vania da Silva Ferreira Rodrigues, sendo
ainda entregue a cada uma delas um material contendo o Estatuto da Criança e
Adolescente atualizado e a Lei Municipal 1.484/2013. O referido material foi entregue
também às conselheiras tutelares suplentes, quais sejam, Dalila Soares da Silva,
Janaina Alves Neto e Zilene Gomes Soares Pereira, estando ausentes os conselheiros
tutelares suplentes Leonardo Madalena e Fernanda de Oliveira. Estando empossados
os novos conselheiros tutelares de Boa Esperança, encerrou-se a solenidade de posse.
Eu, Leandro José da Silva, secretário ad hoc, digitei a presente ata, que após lida e
aprovada por todos segue assinada por mim e demais presentes, com lista de presença
em anexo.
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