
Aos 31(trinta e um) dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezoito, as 09h00min (nove 1 

horas), na Casa dos Conselhos, sito a Rua Cel. João Franco Mourão n° 295 – Centro, em 2 

Reunião Ordinária número 01/2018, compareceram os conselheiros Bruna Caroline Macias 3 

Eloy (APAS), Brena Talita Cuel (saúde), Vera Lúcia Gonzalez Maia (Centro Educacional 4 

Sagrada Família), Angelita Anelita Lagacio (finanças), Elecir Rosa (Centro Educacional 5 

Sagrada Família), compareceram ainda Santiago Isidro Massaro Pisano (Casa Betel), Josiane 6 

Helita Roel Daroz (SADS) e Luciano Driel Girotto (Casa dos Conselhos), Fernando Lago 7 

Cardoso (casa do menor), Jessica Picoli (GACC), senhores e senhoras elencados na Lista de 8 

Presença devidamente assinada, parte incondicional desta ata. Estando todos reunidos foi 9 

dada abertura da reunião pela presidente Sra. Vera Maia, cumprimentando a todos e 10 

passando a palavra para a Srª Bruna Caroline Macias Eloy onde realizou a leitura da Ata 11 

01/2018 de 31 de Janeiro de 2018, considerada aprovada com unanimidade por todos os 12 

presentes, passada a palavra para a presidente Sra. Vera Maia informou a todos sobre a 13 

nova Composição do Conselho Tutelar além da indicação/composição da Diretoria da Casa 14 

do Menor, ainda com a palavra a presidente Sra. Vera Maia apresentou o Relatório do 15 

Programa VIVA LEITE, relatando a todos sobre a baixa adesão ao programa, tendo como 16 

principal fator o desinteresse da população, ainda com a palavra a presidente Sra. Vera Maia 17 

solicitou novas indicações do poder publico por não estarem presentes em reuniões, após a 18 

presidente Sra. Vera Maia informou a plenária sobre o I.C. 14.0320.0002094/2017-6, 19 

solicitando para que os membros da comissão de normas continuassem presentes após a 20 

reunião para dar inicio a elaboração do relatório, devendo após ser enviado para os órgãos 21 

competentes. Dando-se por encerrado os trabalhos por nada mais haver, sendo todos 22 

convocados para a próxima Reunião Ordinária que ocorrerá em vinte e um de fevereiro de 23 

2018, as 09h00min, no local denominado Casa Anchieta, sito a Rua Dr. Q uerubino Soeiro, nº. 24 

560 – Centro, e para constar Luciano Driel Girotto, elaborou a presente ata, tendo ela 25 

revisada pela Srª Bruna Caroline Macias Eloy secretaria do CMDCA, tendo a lista de presença 26 

como parte integrante desta.  27 


