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ATA Nº. 035/2016 - Reunião ordinária aos três (03) dias do mês de novembro de dois 1 

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

Avenida Valdir Masutti – Centro Nº 34N, nesta cidade, reunião ordinária convocada, pela 3 

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

seu Item 01 - Leitura, aprovação e assinatura da ata da reunião ordinária n.º 034/2016. 5 

Item 02 -. Informação e substituição de alguns pontos da Lei Nº 759 que institui o serviço 6 

de acolhimento de crianças e adolescentes em família acolhedora; a Presidente sugeriu 7 

algumas alterações, mas os conselheiros preferiram analisar e assinalar tais alterações, 8 

a Lei será encaminhada aos conselheiros por e-mail, para que possa ser discutida e 9 

aprovada, ficou acordado que no dia 17/11/2016, as 15h00min será realizada a reunião 10 

extraordinária para aprovação das alterações. Item 03 – Informação e aprovação do Plano 11 

Socioeducativo; não foi realizada a aprovação sendo encaminhada juntamente com a Lei 12 

por e-mail para os conselheiros lerem e fazerem seus apontamentos, e na reunião do dia 13 

17 realizar a aprovação. Nada mais a discutir, a Presidente da reunião coloca a palavra 14 

livre, que, no entanto, sem mais manifestações, deu-se por encerrada esta reunião. Eu 15 

Lúcia Capeletti, Secretariei a reunião e lavrei a presente ata, que contém 01 (uma) página 16 

com 29 (vinte e nove) linhas e 01 anexo: 1- Lista de Presença da reunião assinada 17 

pelos membros participantes.  Ata que vai assinada por mim Secretária Executiva e 18 

pela Presidente senhora Nadir Morara e segue para assinatura dos demais membros 19 

presentes na reunião.  20 

Lúcia Capeletti (Secretária Executiva) 21 

Nadir Morara (Presidente) 22 

Ricardo Wastowski Pires 23 

Camilla Garcia Pinheiro 24 

Salete Zamo Wingenbach 25 

Caetano Claudio Pereira Soares 26 

Odirlei Pereira da Silva 27 

Rosane Cassol 28 

Campos de Júlio – Mato Grosso, 03 de novembro de 2016. 29 


