
Anexo 1 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DO LEGISLATIVO, EM CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 13.460/2017 E 

O ATO DA MESA Nº 14/2020 

Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um às 18h30, 

reuniram-se em videoconferência os membros do Conselho de Usuários dos Serviços 

Públicos do Legislativo, em conformidade com a Lei Federal nº 13.460/2017 e o Ato da 

Mesa nº 14/2020, senhores: Celso Antônio Ruy, Criscelia Monique Ferraz de Souza, 

Dayane Cristina Soldan, Felipe Ricardo Voigt, Josué Pires, Karine dos Santos, Luana 

de Souza Soares, Luciene Soares de Oliveira, Luiz Henrique Beraldo, Osmar Antonio 

Gaddo e Rosilene Aparecida Luck . Participaram da reunião o Excelentíssimo 

Presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador Sidney Pascotto, as servidoras 

Giane Tavares Gonçalves Boscolo (Chefe do Departamento de Registro, Arquivo e 

Documentos), Claudete da Silva (Ouvidora), Camila Andréia Locali (Agente 

Legislativo) e os representantes do Observatório Social do Brasil - Unidade Limeira, 

senhor Milton Pereira de Souza e senhora Vera Lúcia Leitão Cavinato. A reunião foi 

aberta pela senhora Giane Boscolo que explicou sobre a importância do trabalho do 

Conselho perante a sociedade. Após, passou a palavra ao Presidente, vereador 

Sidney Pascotto que deu as boas vindas a todos e falou sobre os conselhos do 

município e a participação dos servidores do Legislativo nestes conselhos, bem como ·~ 
exaltou a importância de sua criação e parabenizou a todos os conselheiros. Em 

seguida, a senhora Giane Boscolo passou a palavra ao senhor Milton Pereira de 

Souza, representante do Observatório Social do Brasil -- Unidade Limeira, que se 

apresentou e explicou o que é o Observatório Social do Brasil, um espaço democrático 

e apartidário para o exercício da cidadania para controle e monitoramento dos gastos 

do Poder Público. Explicou também sobre seu objetivo e atuação. Posteriormente, a 

senhora Claudete da Silva se apresentou e destacou a atuação da Ouvidoria do 

Legislativo. Logo após a senhora Giane Boscolo anunciou que o senhor André de Brito 

Santos renunciou ao cargo de Conselheiro e a seguir ocorreu a apresentação dos 

conselheiros por ordem alfabética. Em seguida, a senhora Giane Boscolo exaltou as 

qualidades de cada conselheiro, bem como explicou sobre a atuação do Poder 

Legislativo e abriu a palavra para as deliberações sobre o Regimento Interno do 

Conselho, que foi encaminhado previamente aos conselheiros. Foi apontado pelo 

senhor Osmar Gaddo uma alteração no artigo 13, incisos VII e VIII de "... VII -

Encaminhar a Presidência trimestralmente via processo eletrônico, as atas de reunião, 
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relatórios e documentos relativos à atuação do Conselho; VIII - Encaminhar a 

Presidência relatório anual sobre a atuação do Conselho" para " ... VII - Encaminhar a 

Presidência da Câmara Municipal trimestralmente via processo eletrônico, as atas de 

reunião, relatórios e documentos relativos à atuação do Conselho; VIII - Encaminhar a 

Presidência da Câmara Municipal relatório anual sobre a atuação do Conselho': sendo 

o Regimento Interno do Conselho aprovado por todos os presentes com a alteração. 

Ato contínuo, foi aberta as inscrições para a eleição da composição da Mesa Diretora, 

sendo candidatos, senhores Josué Pires e Osmar Antonio Gaddo para Presidente. 

Cada candidato fez uso da palavra para explanar sobre os motivos de sua 

candidatura, sendo eleito o senhor Osmar Gaddo. Foi feita uma sugestão pelo senhor 

Josué para que quando ocorrer dois candidatos a Presidência, o candidato que não for 

eleito, seja eleito o Vice-Presidente. O senhor Felipe sugeriu que fosse seguida a 

votação da Mesa Diretora como consta no Regimento Interno do Legislativo. O senhor 

Osmar informou que para tal alteração, o regimento do conselho deverá ser 

modificado. O senhor Celso Antônio Ruy se candidatou para Vice-Presidente, sendo 

eleito por todos os presentes. Para Primeiro Secretário, se candidatou a senhora 

Karine dos Santos, sendo eleita por todos os presentes. E para Segundo Secretário, a 

senhora Criscelia Monique Ferraz de Souza se candidatou, sendo eleita por todos os 

presentes. Declarada então a composição da Mesa Diretora do Conselho de Usuários 

dos Serviços Públicos do Legislativo composta pelos senhores Osmar Antonio Gaddo 

(Presidente), Celso Antônio Ruy (Vice-Presidente), Karine dos Santos (Primeira 

Secretária) e Criscelia Monique Ferraz de Souza (Segunda Secretária). Logo após, 

definiu-se o cronograma de reuniões e da pauta para a próxima reunião, sendo 

estabelecido que a próxima reunião será no dia 11 de maio às 18h30. Feita uma 

votação para a deliberação das pautas das reuniões sendo aprovado que seja 

encaminhado pelo grupo de whatsapp. A senhora Giane Boscolo sugeriu que na 

próxima reunião seja apresentado um relatório sobre o SIC (Serviço de Informação ao 

Cidadão) e a Ouvidoria, bem como sobre a estrutura do Legislativo, sendo aprovado 

pelo Presidente. A senhora Dayane sugeriu que as pautas sejam enviadas com 

antecedência para o grupo. O senhor Osmar lembrou que o regimento prevê um prazo 

mínimo de 10 (dez) dias. Na sequencia, a senhora Giane Boscolo explanou sobre a 

importância do Conselho. Em seguida o Presidente Sidney Pascotto fez uso da 

palavra para agradecer a todos os conselheiros e servidores envolvidos. Nada mais 

havendo a deliberar, eu Karine dos Santos, primeira secretária, mandei lavrar a 

presente ata que segue assinada pelos presentes. 
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