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Ata de Posse dos Conselheiros Tutelares

Ata do Cerimonial de posse dos Conselheiros Tutelares, realizado no dia oito de dezembro às nove horas, no auditório da Prefeitura
Municipal de Guaratuba. A Sra. Maria Aparecida da Veiga, iniciou convocando as autoridades para comporem a mesa, sendo; a
Prefeita Municipal, Senhora Evani Cordeiro Justus, o Doutor Elcio Sartori,Promotor da Segunda Promotoria da Comarca de
Guaratuba, o Senhor Laoclarck Odonizetti Miotto,Secretário Municipal do Bem Estar e Promoção Social e a Senhora Maricel
Auer,Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.Em seguida todos foram convidados para cantar o
Hino Nacional. Após a execução do hino foram convidados a sentarem na primeira fila de cadeiras os Conselheiros Tutelares eleitos
em 04 de dezembro de dois mil e onze, conforme o Edital 01/2011 do CMDCA. Neferti Magalhães Munhoz de Oliveira, Luciana de
Lima Ferraz, Luiz Otávio Monastier Filho, Maristela da Rocha e Tatiana Aparecida da Silva. Com a palavra a Senhora Evani
Cordeiro Justus, parabenizou todos os Conselheiros e falou da importância que o Município está dando ao Conselho Tutelar, da
estrutura fornecida pelo Município com a aquisição de veiculo, computadores, impressora e que o Município continua a disposição
para que desenvolvam um trabalho cada vez melhor e finalizou desejando muita sorte para os novos Conselheiros. Em seguida com
a Palavra o Promotor Dr. Elcio Sartori. Após cumprimentar a todos, falou da importância que tem o Conselho Tutelar junto a
comunidade, fez um breve resumo sobre as tarefas que cabem aos Conselheiros, falou da importância do Conselho em cobrar do
Município que desenvolva serviços ou programas para que as crianças e adolescentes possam ter uma ocupação sadia.Também
sugeriu que o Conselho Tutelar use os meios de comunicação, principalmente o jornal para divulgar seus atos,dessa forma tornar
público suas ações, colocando número de atendimentos realizados. Finalizou desejando bom trabalho a todos e colocou-se
disposição do Conselho Tutelar. Continuando fez uso da palavra o Senhor Laoclarck Odonizetti Miotto, Secretário Municipal do Bem
Estar e Promoção Social. Iniciou parabenizando os eleitos e falou do empenho que a Prefeitura Municipal e a Secretaria do Bem
Estar estão realizando para que o Conselho Tutelar desenvolva um bom trabalho. Também agradeceu o apoio recebido da Prefeitura
Municipal, do Conselho da Criança e do Adolescente e dos próprios conselheiros, durante o processo de eleição do Conselho
Tutelar, onde ocorreu de forma tranqüila. Desejou êxito aos novos conselheiros, também agradeceu todo o comprometimento da

Presidente Maricel Auer, e a Secretaria estará sempre a disposição do Conselho quando dela precisar. Com a palavra a Presidente
do Conselho , Maricel Auer, agradeceu a presença de todos,falou do sucesso obtido na eleição, do grande número de candidatos,
devido a credibilidade que o Conselho esta conquistando, que a atual gestão valorizem ainda mais o trabalho que o conselho
desenvolve, para que cada mais melhore a imagem do conselho perante a comunidade e sempre trabalhar para garantir os direitos
da criança e do adolescente. Também falou da importância que todos estarem integrados em todos os casos que chegarem até o
Conselho, não tentar resolver sozinho, compartilhar com todos. Continuando deu-se inicio a posse aos Conselheiros . Todos
receberam seu Certificado de posse e a Presidente Maricel Auer deu-se por encerrada a cerimônia de posse e eu Paulo Alfonso
Bianchin, relatei a presente Ata, Guaratuba, 08/12/2011.________________________________________________

