ATA DE REUNIÃO
Aos 06 dias do mês de junho 2019, na sala dos Conselhos na Sede da
Secretaria de Desenvolvimento Social, compareceram João Carlos Farias de Santana, Magna
Roberta Machado, Lurdete Vendrame Kummer, Paulo Marques Lobato, Reinaldo Eleiterio
Venuro, Vanilda Rodrigues, Marli Silva Reis e Suzane da Silva Celestino dos Santos.

DISCUSSÃO
1) Ciência acerca dos recursos de indeferimento de candidatura ao
Conselho Tutelar;
2) Análise dos recursos dos candidatos que apresentaram recursos.

ENCAMINHAMENTOS

1) A comissão tomou ciência dos recursos apresentados e decide:
a) Recurso apresentado pela candidata Carla Roberta Moreira Romeliotti: O recurso
apresentado pela Recorrente foi acolhido por maioria de votos, tendo em vista que
demonstrou o efetivo trabalho realizado com famílias, crianças e adolescentes, o que
atende o disposto no artigo 9º item “h” do edital.
b) Recurso apresentado pelo candidato Mauro Luiz da Silva: O recurso apresentado pelo
Recorrente não foi acolhido por maioria de votos, haja vista que os argumentos
apresentados não lhe socorrem em face da decisão anterior da comissão, pois não
restou efetivamente comprovado o exercício de atividades voltadas às crianças e
adolescentes no período exigido no edital.
c) Recurso apresentado pela Candidata Maria do Carmo da Silva Oliveia: O recurso
apresentado pela Recorrente não foi acolhido por maioria de votos haja vista que os
argumentos apresentados não lhe socorrem em face da decisão anterior da comissão,
pois não restou efetivamente comprovado o exercício de atividades voltadas às crianças
e adolescentes no período exigido no edital.
d) Recurso apresentado pelo candidato José Paulo Santos: O recurso apresentado pelo
Recorrente foi acolhido por maioria, tendo em vista que demonstrou o efetivo trabalho
realizado com famílias, crianças e adolescentes, o que atende o disposto no artigo 9º
item “h” do edital.
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Sem mais, segue a presente ata assinada pelos presentes.
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