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Ata 073/2018: ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CMDCA EM 2018. 1 

Às treze horas e vinte minutos do dia oito de fevereiro de dois mil e dezoito, ocorreu 2 

reunião extraordinária convocado pelo conselho tutelar, na sala de reuniões da 3 

Secretaria Municipal de Assistência Social. Estiveram presentes na reunião os 4 

Conselheiros de Direitos: Cleusa Petrekic, Rosiner Lobelein, Lucima Ribeiro da Silva, 5 

Raquel Puhl, Neiry Silva Freitas, Adriano Stofell, Debora Mendonça, Maria Aparecida 6 

Mateus Ricardo e Eliziane Backes. Como Conselheiras Tutelares estiveram: Francisca 7 

Pereira da Silva, Camila Candida Estevão, Lucia Ines Weizenmann, Daiane Cristina de 8 

Oliveira e Elizines da Silva Ribeiro. A conselheira Francisca deu inicio a reunião 9 

questionando se houve mudança na composição do CMDCA e se teve alteração dos 10 

estabelecimentos que fornecem alimentos para as conselheiras em caso das mesmas 11 

acompanhar alguma criança ou adolescentes. A presidente esclareceu as dúvidas que 12 

foram levantadas a respeito do fornecimento de alimentos e falou também da 13 

substituição da conselheira Joceli pelo conselheiro Luiz, e apresentou a conselheira Lais 14 

Alves como novo membro do CMDCA a partir da publicação do próximo decreto 15 

representando a Escola Gervásio dos Santos Costa, conforme ofício recebido nesta data. 16 

A conselheira tutelar Camila mencionou a entrevista dada a rede de TV local, 17 

mencionou também o aplicativo SOS Infância e a pretensão em fazer sua divulgação 18 

através de material explicativo. A conselheira tutelar Lucia falou sobre a última etapa da 19 

capacitação da escola de conselhos da qual a mesma participará em Cuiabá neste mês. 20 

As conselheiras tutelares Camila e Elizines indagaram sobre a reunião do colegiado 21 

onde são convocadas no contra turno do trabalho, falaram também de um acordo interno 22 

onde podiam descontar da carga horaria o tempo excedente das reuniões, foi interrogado 23 

também sobre as horas extras, uma vez que quando saem em atendimento para área 24 

rural por vezes excedem o horário de trabalho. Diante destas indagações a presidente 25 

Cleusa solicitou um tempo para que possa buscar orientações jurídicas a respeito e ver 26 

as possibilidades legais de resolver essas questões. Nada mais havendo a tratar, 27 

eu,______________________ Neiry Silva Freitas, membro deste conselho, lavrei e 28 

encerro esta ata que após lida e aprovada será pelos presentes assinada. 29 

______________________________________________________________________30 

______________________________________________________________________31 

______________________________________________________________________32 

______________________________________________________________________33 

______________________________________________________________________ 34 


