
 

 

Ata da eleição do CMDCAA, biênio 2018-2020. Aos dezesseis dias do mês de abril de 2018 ; 

às 9:15 horas , a Srª Meriluci,   agradeceu  a  presença de  todos , apresentando a Srª  Joice 

Carvalho Coutinho, representante da Secretaria de Educação  e a Srª Carolina Silva Terra  de 

Araújo , vindo representar A PIBA (Primeira Igreja Batista) ,  haja visto a ausência da Srª Lacy 

Amaral que se encontrava de licença médica, sendo  solicitado  que  cada    um  

representante  das  entidades  presentes  se  apresentassem   e  fez  menção  sobre  o  

trabalho desenvolvido pelo CMDCAA, explicou aos presentes que todo e qualquer recurso  

alocado  no FMDCAA  só poderá ser usado através dos projetos aprovados em obediência 

estrita ao que preconiza o art.260 e incisos do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) , 

se reportando aos representantes das entidades presentes, solicitou que cada instituição 

apresentasse seus projetos no início do ano corrente de cada ano, a fim de serem aprovados 

em plenária. Dando prosseguimento, solicitou as entidades que fizessem  uma pequena 

explanação de seus trabalhos e atendimentos. O Srº Anderson Santos, representante da 

Associação São Benedito falou do atendimento do Projeto Todos Juntos no bairro da 

Fazendinha na área de prevenção a drogadição e que atende  cerca de 80 crianças , bem 

como seus familiares e que a entidade tem sido beneficiada com recursos do Programa 

Amigo de Valor (Banco Santander) através da inscrição do CMDCAA , e que possuem 

atendimentos psicossocial , aulas de violão , teclado, bateria, artesanato , atendimento 

odontológico, entre outros. A seguir, o Srº Silvestre , Presidente da AFADA , falou sobre o 

atendimento aos filhos e pessoas  vivendo com HIV , sobre os tipos de atendimento , a 

doação de cestas básicas e orientação às famílias , aula de esforço escolar as crianças e que 

assumindo a AFADA vem procurando melhorar a estrutura de funcionamento da entidade. A 

APAE representada pelo Presidente Srº Fábio Sant’ Anna , falou sobre os tipos de 

atendimentos realizados por eles ,  disse que a APAE é uma entidade filantrópica de caráter 

educacional e assistencial , tendo quase 100 pessoas com deficiência matriculados e que 

possuem uma equipe multiprofissional composta por Fonoaudiólogo,  Fisioterapeuta, 

Psicóloga, Terapeuta Ocupacional , Professores de Reforço, aulas de capoeira e que pela 

dificuldade que a instituição tem passado todos os referidos técnicos são voluntários. A Srª 

Patrícia Carvalho responsável pelo Lar Fabiano de Cristo, se apresentou aos presentes 

informando se tratar a instituição de abrigo para crianças de 0 a 8 anos , encaminhadas pelo 

ministério público , pelo Juiz da Vara da Infância, muitas vezes abrigados pelo Conselho 

Tutelar. Dando prosseguimento a Srª Carolina Silva representante da PIBA  , se apresentou 

com um ofício advindo do Pastor Assis , a fim de representá-lo , ela disse que faz parte do 

Ministério de Educação Religiosa, que otimiza as ações de atendimento no grupo de música 

e que secretaria os atendimentos da igreja. A Srª Cândida Maria falou sobre a Pestalozzi 

disse se tratar de entidade sem fins lucrativos, sendo um movimento espalhado em todo o 

Brasil ,  visando  a  inclusão  social de   pessoas   com deficiência , inclusive muitas  crianças  e  



adolescentes e que a entidade conta com profissionais e técnicos que atuam  diretamente 

no atendimento de transtorno intelectual e motor e as diversas síndromes, entre outras.  A 

Srª Meriluci , salientou que o representante da entidade CADH-LAGOS não estava presente , 

mas que se inscreveu no conselho para concorrer ao assento no biênio e que se tratava de 

uma entidade voltada a inserção e qualificação de jovens ao mercado de trabalho, 

proporcionando atuação metódica de ensino, cumprindo as determinações do Ministério do 

Trabalho. Feita as devidas apresentações , foi lida os ofícios enviados pelas secretarias 

municipais ; sendo as indicações : SEPOL : membro efetivo (Meriluci Moraes Martins) , 

membro suplente (Lacy Ferreira do Amaral) ; SESAU: membro efetivo (Cláudia Nazaré 

Tavares Amaral Couto ),membro suplente ( Thaís de Souza Lima); Superintendência de 

Turismo, Esporte e Lazer : membro efetivo (Antônio Carlos de Sá Canelas) , membro 

suplente (  Ricardo Luiz Adriano da Silva); SEDUC:  membro efetivo ( Joice Carvalho Coutinho)  

membro suplente ( Karine Abreu Roman ); SEFAZ: membro efetivo ( Adriana Chagas de 

Freitas Domingos ) ,membro suplente( Débora Almeida Santos). As não governamentais que 

se inscreveram sob os registros nº 01 - Associação de São Benedito ; nº 02- Associação 

Pestalozzi;  nº 03 - Primeira Igreja Batista ; nº 04- AFADA; nº 05 -CADH-LAGOS ;  nº 06- APAE;  

nº 07- Lar Fabiano de Cristo. A Srª Meriluci perguntou se existia dúvidas e explicou sobre o 

procedimento da eleição, disse que seriam votadas 5 (cinco) entidades por cada 

representante legalmente instituído pelas organizações governamentais e não 

governamentais , devendo o voto ser livre e imparcial de acordo com suas convicções e que 

as 2 entidades menos votadas poderiam sempre que desejassem participar das reuniões 

com direito á voz , mas não a voto. Feita as considerações , foram distribuídas as células para 

a realização da votação , o voto  foi secreto e a urna foi disposta na mesa para início da 

referida.   Após  o término da votação a Srª Cândida Maria deu início a votação , ficando  

assim  a contagem de votos: AFADA - 10 votos ; APAE - 8 votos; PIBA - 4 votos; Pestalozzi- 8 

votos ;  Associação São Benedito - 11 votos ; CADH LAGOS - 5 votos ; Lar Fabiano de Cristo -9 

votos , perfazendo um total de 55 votos. Resultado da votação : Assento no CMDCAA - 

biênio 2018 – 2020, as 5(cinco) entidades de acordo com a apuração da eleição : 1º 

Associação São Benedito; 2º Afada ; 3º Lar Fabiano de Cristo ; 4º APAE; 5º Pestalozzi ;6º 

CADH-LAGOS ;7º PIBA.  Encerrada  a votação por ordem , a Srª Meriluci  informou sobre a 

votação da nova diretoria ,informou aos conselheiros que a vez da Presidência era da parte 

governamental , disse a todos os presentes que poderia ser reconduzida, mas que preferia 

abrir para os demais membros caso algum dos representantes das demais secretarias 

governamentais quisessem se candidatar ao pleito , como não houve menção de 

candidatura por parte dos presentes , a Srª Meriluci Moraes Martins foi reconduzida ao 

cargo por maioria absoluta . Sendo aberta a votação para a vice-presidência  que sairia das 

organizações  não governamentais presentes que tiveram votação mais expressiva no 

CMDCAA , os presentes solicitaram uma votação nos moldes da anterior , foi distribuído 

cédulas para votação, já que2 (dois) representantes se apresentaram,  a saber o 

representante da Associação São Benedito, Srº Anderson dos Santos e o representante da 

APAE, Srº Fábio Sant’ Anna.  Após a contagem foi conclamado a vice-presidência  para a 



entidade Associação São Benedito e ainda por votação unânime fica reconduzida ao cargo 

de Secretária a Srª Cândida  Maria  Pereira do Carmo.  Sendo  assim , fica  registrado   a 

composição da diretoria para o biênio 2018-2020: Presidente :Meriluci Moraes Martins ; 

Vice-Presidente : Anderson dos Santos ; Secretária :Cândida Maria Pereira do Carmo; 1º 

Suplente: Antônio Carlos de Sá Canela e 2º Suplente: Patrícia Carvalho Pereira Chieragatti                                                                        

A Srª Meriluci  agradeceu a todos pela confiança de ser reconduzida ao cargo  de Presidente 

do CMDCAA, falando sobre os desafios de estar a frente do Conselho ,confirmou que as 

reuniões do Conselho de direito serão bimestrais  e quando necessárias serão efetuadas as 

extraordinárias e que encaminharia a minuta de decreto da composição e da diretoria  para 

o executivo municipal para as devidas providências e fez menção  das responsabilidades 

inerentes ao cargo e que contava com a participação de todos  para o bom desenrolar dos 

trabalhos , parabenizou  as entidades que obtiveram o assento no Conselho e da 

importância das instâncias de controle social nos conselhos de direitos.  A Presidente dá por 

encerrada a reunião , sem mais nada  a tratar , eu Cândida Maria Pereira do Carmo, dou por 

encerrada a reunião que vai por mim assinado e pela  Presidente.        

  


