
Aos 21(vinte e um) dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito, as 09h00min 1 

(nove horas), na sede da Sagrada Família, sito a Rua Dr. Querubino Soeiro, nº. 560 – Centro, 2 

em Reunião Ordinária número 02/2018, compareceram os conselheiros Bruna Caroline 3 

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

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

Educacional Sagrada Família), Elder P. P. Francelino (esporte), Vivian PENTEADO Pavan de 6 

Almeida (APAE), Izabel Cristina Custodio Volpe (Casa da Criança), Desilda M. de F. Custódio 7 

de Mello Felury (Casa da Criança),  compareceram ainda Luciano Driel Girotto (Casa dos 8 

Conselhos), Fernando Lago Cardoso (casa do menor), Jessica Picoli (GACC), Luciene 9 

Marcheto (Sta Casa), Ana Maria P. Penteado (Guarda Mirim), Valeria Ap. Martini (CIEE), 10 

Marisa Airy (CIEE), senhores e senhoras elencados na Lista de Presença devidamente 11 

assinada, parte incondicional desta ata. Estando todos reunidos foi dada abertura da reunião 12 

pela presidente Sra. Vera Maia, cumprimentando a todos e passando a palavra para a Srª 13 

Bruna Caroline Macias Eloy onde realizou a leitura da Ata 01/2018 de 31 de Janeiro de 2018, 14 

considerada aprovada com unanimidade por todos os presentes, passada a palavra para a 15 

presidente Sra. Vera Maia passou a palavra para os responsáveis pelo Programa CIEE, onde 16 

foi realizado a apresentação e explanação do programa, ouve-se alguns questionamentos 17 

por parte dos presentes, sendo essas respondidas com prontidão pelos responsáveis do 18 

mesmo, a presidente Sra. Vera Maia informou que a mesma será analisada na próxima 19 

reunião de normas, finalizando assim este item da pauta, após foi realizado a abertura do 20 

café onde a Receptora Entidade “Sagrada Família” presenteou todos os presentes nesta 21 

reunião, após a presidente Sra. Vera Maia passou para o 4° item da pauta, possuindo em seu 22 

teor aprovação de prestação de contas ref. a penas pecuniárias repassadas em 2017, sendo 23 

elas analisadas e aprovadas por unanimidade pela plenária presente, após a presidente Sra. 24 

Vera Maia passou para o 5° item da pauta, tendo em seu teor o Penas 01/2018, onde 25 

passada a palavra para o Sr. Luciano Driel Girotto, explicando-o a todos sobre os valores de 26 

penas que chegaram do Juizado Especial desta comarca de Leme, ficando determinado o 27 

rateio dos valores para todas as entidades “aptas” e devidamente registradas neste 28 

conselho, após a presidente Sra. Vera Maia passou para o 6° item da pauta, convidando 29 

todos a participar da capacitação que a APAS esta ofertando, tendo ela como objetivo o 30 

trabalho com adolescentes em conflito com a lei, após a presidente Sra. Vera Maia passou 31 

para o 7° item da pauta, tendo em seu teor a devida apresentação do Sr. Luciano Driel 32 

Girotto como novo secretário executivo deste conselho,  após a presidente Sra. Vera Maia 33 

deu-se por encerrado os trabalhos por nada mais haver, sendo todos convocados para a 34 

próxima Reunião Ordinária que ocorrerá em vinte e um de Março de 2018, as 09h00min, no 35 

local denominado APAS, sito a Rua Guilherme de Almeida, nº. 320 – Jd. Santana – Leme/SP, 36 

e para constar Luciano Driel Girotto, elaborou a presente ata, tendo ela revisada pela Srª 37 

Bruna Caroline Macias Eloy secretaria do CMDCA, tendo a lista de presença como parte 38 

integrante desta.  39 


