ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (Biênio 2021-2023)
Aos quinze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta minutos,
reuniram-se virtualmente (aplicativo Zoom) os conselheiros Dra. Claudenice S. Souza - Ordem dos
Advogados do Brasil e Presidente interina deste Conselho, Dr. Marcos Alves - Ordem dos Advogados
do Brasil, Secretário Carlos Eduardo de Oliveira, Segunda-Secretária Mariana Aparecida Bueno
Maciel - Secretaria Municipal de Educação, Leandro Gurther - Secretaria Municipal de Esportes,
Renato Nogueira - Secretaria Municipal de Assistência Social para reunião extraordinária conforme
pauta única:
*Aprovação do Regimento Interno;
Após a estabilização na conexão dos participantes, o conselheiro Carlos Eduardo informou a
justificativa de ausência da conselheira Maria Ângela. Também justificou ausência via grupo do
Conselho no Whatsapp a Conselheira Raab Esquivel. Foi feita a abertura formal pela Presidente e
definida a utilização da minuta apresentada em 2019 e presente no Processo Administrativo
28608/2019, às páginas 14 a 22 com os ajustes necessários. Foram feitas correções e alterações
conforme a leitura sequenciada integral do documento. Os ajustes e alterações mais significativos
foram realizados: 1) artigo 3° no qual passou a permitir a recondução do mandato ; 2) artigo 4º
incluiu formalização da posse via Decreto; 3) artigo 5º alterou-se para posse efetivada via publicação
do Decreto na Imprensa Oficial do Município; 4) Correção da numeração conforme solicitado no
Processo Administrativo nº 28608/2019; 5) artigo 9º Inciso I inclusão de Vice-Presidente,
Segundo-Secretário no quadro diretivo do Conselho. § único votação aberta em sessão ordinária ou
extraordinária seguindo regras da sessão(quórum/segunda chamada); 6) artigo 11º Inciso I incluiu
Vice Presidente na hierarquia do quadro; 7) artigo 12º ajustou-se os termos sobre publicações; 8)
artigo 24º §1 alterou-se segunda chamada para 15(quinze) minutos; § 2 antecedência de 30(trinta)
dias mediante publicação de calendário. 9) artigo 25º inclusão do § 2; 10) Capítulo II (Comissão
especial de Eleição) excluído; 11) artigo 33º Inciso VIII excluído; 12) Exclusão dos artigos
anteriormente numerados como 45º e 46º. Foi a mim incumbida a responsabilidade de envio do
Regimento Interno deste Conselho devidamente corrigido e aprovado para Dr. Thiago (Secretaria de
Relações Intitucionais). Nada mais a acrescentar, às doze horas e quarenta minutos encerrou-se a
reunião. Eu, Mariana Aparecida Bueno Maciel, 2ª Secretária, lavro a presente ata.

Indaiatuba, 15 de dezembro de 2021.

