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ATA SEI

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – CMDCA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Aos trinta e um dias do mês de maio de 2016, reuniu-se no Auditório 2, da Casa dos Conselhos, os
conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – CMDCA para Reunião
Extraordinária. Iniciou-se a reunião com a presença de Paula Ortiz Conte, Iara Cristina Garcia, Rute
Bittencourt, Camila Cristina Debortoli, Alice H. S. Nakashima, Maria de Fátima de Lima, Sueli
Gonçalves de Bairos; Maria Julia T. M. Marcelino, Elaine Villalba, Alexandro Pereira Velho, Eunice
Butzke Deckmann, Quésia de Araújo, Daniela Rosendo; os Conselheiros Alcides Poncincula Junior,
Adalberto César Ignácio e Mariane Dias justificaram a ausência. Também estiveram presentes a
convidada Ana Valentina Danta Santos da Pastoral da Criança. Seguindo a pauta: 1. Saudação e
contagem de quorum. O Secretário Alexandro faz a saudação, justifica ausência do Presidente que está
em viagem e dá por iniciada a reunião. Quorum suficiente para iniciar os trabalhos. A secretaria Juçara
apresenta ofício da Univille, convidando o CMDCA a participar. 2.Leitura da Correspondência
Recebida: Ofício nº144/2016- SMS: Apresenta a conselheira Camila Cristina Debortoli como suplente na
vaga da Saúde. Carta convite da Univille, de 16/05/2016: Convida o CMDCA a participar como
debatedor no I Ciclo de Debates: Educação e Direitos Humanos, colocado para plenária Alexandro e
Paula se colocam a disposição, tendo a aceitação da plenária. 2. Constituição da Comissão eleitoral
para Eleição da próxima gestão do CMDCA - 2016-2018: Alexandro apresenta a mudança que
ocorrerá no processo eleitoral desta gestão, que passará a ser em Julho em decorrência da orientação do
Artigo n.52, da Lei 3725/1998. Apresenta os itens na Lei e no Regimento Interno que orientam sobre o
processo de escolha de conselheiros, a fim de colocar a plenária a necessidade de dar início ao processo
eleitoral. Para tanto se faz necessário a criação e composição da Comissão eleitoral do processo de escolha
de conselheiros do CMDCA – Gestão 2016-2018.  Tendo em vista que a legislação vigente não orienta
quanto a composição da comissão, a plenária discute como deverá ser essa composição chegando a
definição de que esta deve ser composta por dois conselheiros governamentais e dois não governamentais,
sendo eles: Alexandro Pereira Velho e Eunice Butzke Deckmann representantes não governamentais,
Paula Ortiz Conte e Sueli Gonçalves de Bairos como representantes governamentais. Alexandro ficou
como coordenador e Eunice como secretária da Comissão. A comissão deverá se reunir a fim de tomar as
decisões cabíveis e elaborar os documentos necessários. Alexandro apresenta as datas previstas para o
Fórum da sociedade civil, para o dia 21 de julho de 2016 e a posse da nova gestão dia 29 de julho de
2016. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião. Sem mais, deu-se por encerrada a reunião, da qual eu,
Paula Ortiz Conte, lavrei a presente ata, a qual será publicada no SEI – Sistema Eletrônico de Informação
da Prefeitura com a assinatura eletrônica do Presidente. 

Documento assinado eletronicamente por Adalberto Cesar Ignacio, Usuário
Externo, em 21/06/2016, às 15:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
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