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ATA Nº. 034/2016 - Reunião ordinária aos vinte (20) dias do mês de maio de dois mil e 1 

dezesseis, às 15h00min, nas dependências da Secretaria de Assistência Social, sito 2 

Avenida Adelino José Zamo – Centro Nº 629S, nesta cidade, reunião ordinária convocada, 3 

pela Presidente senhora Nadir Morara. A Presidente deu início à reunião conforme a pauta 4 

em seu Item 01 - Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião ordinária n.º 032/2016. 5 

Item 02 - Informações sobre a Conferência Estadual;  A Presidente falou que foi pedido 6 

na Conferência que os Conselheiros de Direitos se capacitem para estarem aptos a 7 

buscar e olhar o que as crianças e os adolescentes precisam e proporcionar a elas o que 8 

está faltando ou seja lutar por eles, nós temos que fiscalizar sim, mas nós estamos aqui 9 

para buscar  e ver o que realmente eles necessitam e o Conselho de Direitos precisa dar 10 

suporte para o Conselho Tutelar pois são eles que estão à frente para cuidar de nossas 11 

crianças e adolescentes e na próxima reunião vamos chamar um ou mais integrante do 12 

Conselho Tutelar para nos explicar  sobre o dia a dia deles e o trabalho que eles 13 

desempenham dentro do Município e da sociedade. A Conselheira Camilla que também 14 

participou da Conferência Estadual vai encaminhar por e-mail o relatório sobre tudo que 15 

foi informado na Conferência e logo será repassado para todos os Conselheiros. Item 03 16 

Vivificação e aprovação do Regimento Interno do Conselho Tutelar. Foi realizado a 17 

verificação do Regimento Interno do Conselho Tutelar e logo aprovado por unanimidade 18 

pelos Conselheiros presentes. Item 04 - Informação sobre troca de Conselheiro Tutelar; 19 

Foi informado que o Conselheiro Gilberto Antônio Rasche pediu exoneração do cargo de 20 

Conselheiro Tutelar, onde a presidente mandou o oficio para o Prefeito para ser chamada 21 

a 1ª suplente Daiane da Silva Mandes Ferreira para assumir o cargo de Conselheira 22 

Tutelar, só não assumiu ainda por não ter uma pessoa para substitui-la na APAE, onde 23 

está trabalhando no momento. Item 05 – Informes; Nos informes a presidente falou do 24 

projeto para diminuir os índices de menores infratores até o ano de 2035, conforme a 25 

cartilha, onde estamos colocando sobre o que podemos fazer para diminuir e prevenir o 26 

uso de drogas, álcool e atos infracionários com esses adolescentes. Na sequência pediu 27 

para os Conselheiros para na próxima reunião que será no dia 23/06/2016, trazer algo 28 

que possamos implementar esse projeto, trazendo medidas de prevenção para Crianças 29 

e Adolescentes. Prosseguindo falou, de além de realizar visitas em bares o que 30 

poderíamos contribuir para diminuir o índice de 149 para 133? O conselheiro Tutelar tem 31 

autonomia para visitar os bares e se tiver menores bebendo os mesmos podem e tem 32 

autonomia de fechar o estabelecimento. Nada mais a discutir, a Presidente da reunião 33 
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coloca a palavra livre, que, no entanto, sem mais manifestações, deu-se por encerrada 34 

esta reunião. Eu Lúcia Capeletti, Secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que contém 35 

02 (duas) página com 47 (quarenta e sete) linhas e 02 anexo: 1- Lista de Presença da 36 

reunião assinada pelos membros participantes. 2- Resolução 002/2016 de alteração 37 

e aprovação do Regimento Interno do Conselho Tutelar.  Ata que vai assinada por 38 

mim Secretária Executiva e pela Presidente senhora Nadir Morara e segue para 39 

assinatura dos demais membros presentes na reunião.  40 

Lúcia Capeletti (Secretária Executiva) 41 

Nadir Morara (Presidente) 42 

Viviane da Silva Mendes 43 

Camilla Garcia Pinheiro 44 

Salete Zamo Wingenbach 45 

Caetano Claudio Pereira Soares 46 

Campos de Júlio – Mato Grosso, 20 de maio de 2016. 47 


