
 

 

Ata da eleição do CMDCAA, biênio 2022-2024, aos 24 dias do mês de agosto de 2022 ; às 

9:15 horas , a Srª Meriluci, após  avaliado o quórum , agradeceu  a  presença de  todos , 

estando presentes os representantes das entidades não governamentais : Associação São 

Benedito , Cadh Lagos, Lar Fabiano de Cristo , Pestalozi e Projeto Cana Viva , a saber se 

inscreveram no CMDCAA 6 (seis) instituições para concorrerem ao assento no CMDCAA , 

biênio 2022 -2024 , estando ausente na plenária a representante da AFADA . Da parte 

governamental  estavam representadas pelos representantes da  Sec de Educação , Sepol,  

Sec de Fazenda , Superitendência do Turismo , ausente representante da Sec de Saúde. 

Dando prosseguimento, solicitou as entidades que fizessem uma pequena explanação de 

seus trabalhos e atendimentos. A Associação São Benedito, representado pela Srª Flávia 

Pereira , considerou a atuação da entidade  tanto no tratamento quanto na prevenção de 

drogas lícitas e ilícitas no tocante a crianças e adolescentes , explanou também sobre o 

Projeto Todos Juntos que voltou o funcionamento na Fazendinha com suas oficinas e 

atendimentos.  A CADH LAGOS , representada pelo Srº Alcides da Silva , explanou  que tem 

atividades e cursos profissionalizantes oferecidos a jovens para inserção no mercado de 

trabalho proporcionando atuação metódica de ensino, cumprindo as determinações do 

Ministério do Trabalho. 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.O Projeto Cana Viva  representado pelo Srº Jorge Peixoto 

disse que  realiza um trabalho de inclusão em contra turno , hoje atendendo cerca de 200 

crianças /adolescentes  , falou sobre as inúmeras oficinas que atendem inclusive as 

crianças/adolescentes do quilombola . 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. 

Sobre a  AFADA, a Srª Meriluci   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 , 

entre outras atividades. A seguir foi lido os nomes dos membros da parte governamental 

indicados , a saber Secretaria de Fazenda: Membro Efetivo- Izabelli Serpa Coelho , Suplente-

Sabrina Vieira Bastos; Sepol : Membro Efetivo - Meriluci Moraes Martins , Suplente - Márcia 

Terezinha Rangel Lima ; Sec de Educação : Membro Efetivo - Joice Carvalho Coutinho , 

Suplente: Camila Oliveira Martins Carvalho ; Superintendência de Turismo : Membro Efetivo- 

Antônio Carlos De Sá Canelas , Suplente - Lúis Felipe Cypriani de Almeida ; Sec de Saúde  : 

Membro Efetivo - Cristiane Meireles Lopes ; Suplente - Elair Abreu de Souza Martins . 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 - 01 

voto ;  Pestalozi - 8   votos;  Cadh   Lagos 7  votos;  Associação  São  Benedito-  08 votos ; 

CADH LAGOS - 7 votos ; Lar Fabiano de Cristo -8 votos , perfazendo um total de 40 votos. 

Resultado da votação : Assento no CMDCAA - biênio 2022 – 2024, as 5(cinco) entidades de 

acordo com a apuração da eleição : 1º Associação São Benedito; 2º Pestalozi ; 3º Lar Fabiano 

de Cristo ; 4º Cadh Lagos ; 5º Lar Fabiano de Cristo .  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 não  governamental , feita as considerações entre as entidades  

presentes, a representante da Associação São Benedito informou que o Sr Anderson dos 

Santos manifestou interesse de assumir o cargo , desde que a chapa fosse composta com a 

Srª Meriluci Martins que ficaria como vice –presidente e ainda sugeriu que o cargo de 

Secretária pudesse ficar com a Srª Cândida  Maria  Pereira do Carmo. Como não houve 

manifestação e interesse por parte dos conselheiros não governamentais,  de assumir o 

cargo a Presidente do CMDCAA e nenhuma outra consideração acerca do pleito , fica 

aprovada por unanimidade pelos presentes a nova diretoria .  Sendo  assim , fica  registrado   

a composição da diretoria para o biênio 2022-2024: Presidente :Anderson dos Santos  ; Vice-

Presidente : Meriluci Moraes Martins ; Secretária :Cândida Maria Pereira do Carmo; e 1º 

Suplente: Patrícia Carvalho Pereira Chieragatti / 2º Suplente: Antônio Carlos de Sá Canela . A 

representante da Associação São Benedito agradeceu a oportunidade da entidade por  

assumir o cargo de Presidente do CMDCAA , na plena certeza de que daria continuidade as 

ações já iniciadas pela Srª Meriluci Martins, a frente por tanto tempo desse tão importante 

conselho. A Presidente em exercício,  agradeceu a todos pela confiança de ser uma parceira  

do  então recém nomeado Presidente do CMDCAA, Srº Anderson dos Santos, falando sobre 

os desafios a serem enfrentados pelo  Conselho Municipal e que nesse corrente teríamos  a 

X conferência , ano que vem eleição do Conselho Tutelar  , 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 em exercício  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.        

  


