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REUNIÃO ORDINÁRIA 

ATA 09 – 11/09/2019 

 
Aos onze dias do mês de setembro, estiveram reunidos na sala de reuniões do CMDCA 

os conselheiros titulares e suplentes do CMDCA para a reunião ordinária. A reunião teve 

como pauta as eleições do Conselho Tutelar, a qual refere-se ao processo seletivo, sendo 

que o Fórum Eleitoral agendou para os dias 9, 10 e 11 o treinamento para os mesários 

e técnicos que irão trabalhar nas eleições. Outro assunto tratado foi referente a 

denúncia das candidatas: Cassiana, Janete, Tereza e Marcely, sendo que as mesmas 

tiveram publicações em redes sociais feitas por terceiros e estavam vinculadas a igrejas 

ou com conteúdos inapropriados, contudo a comissão notificou e advertiu as referidas 

candidatas. Contudo, referente a entrega da denúncia, a mesma foi realizada pelo 

motorista do Conselho Tutelar, e em resposta à esta denúncia, justificou-se que o 

mesmo estaria com seu carro particular e fora do horário de serviço. Ofício 331/2019, 

refere-se a escala de motoristas, o Cleverson explica que as mudanças das escalas foram 

feitas a partir da Lei de Sobreaviso, a qual determina que as horas extras devem ser 

previamente instituídas. Também acrescentou que o Conselho Tutelar possui um 

motorista de plantão a partir das 17:30, e outro de sobreaviso, e caso este motorista 

não atenda, todos deverão ligar para o Eder e posteriormente para o Cleverson. Outro 

assunto da pauta foi sobre o parecer favorável da Comissão para a APAE, liberando a 

certificação. Também foi exposto que a partir do dia 16/09 estarão abertas as inscrições 

do Projeto Pescar. Nada mais havendo a tratar, esta ata segue assinada por mim, 

Marjorie Pelik Kempe Camargo e pelos demais presentes. 


