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Ata da 5ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), realizada no dia 03 de junho de 2014 às 10h horas na Sede do Conselho, sito a Rua Maximiano 

Mendes, 154 Santa Cruz neste Município. Estiveram presentes os Conselheiros: Poder Público- Carla Ávila 

dos Santos, Andrea Zoccal Mingoti, Ana Maria de Souza Polotto e Juliana Cristiane Ferreira.  Entidade de 

Atendimento- Maria Regina Modernel, Eurides Garcia Garcia, Telma Leila Alves dos Santos, Maria Tereza 

Bochio e  Alberto Fernandes  Entidade e Movimento de Defesa – Raquel Nelly Cunha. Associação de 

Bairros: Sandro Figueira.  Justificativas de Ausência: Mirian Rosana Silva Busqueti. PAUTA – Conselho 

tutelar.  A presidente agradece a presença de todos, por se tratar de uma reunião extraordinária. A presidente  

informa que a diretoria do CMDCA se reuniu com o promotor Dr º André, da Vara da Infância e Juventude, 

na ultima sexta-feira dia 30.05.14 e discutiram sobre os cargos de vacância dos Conselhos Tutelares. Carla 

explica a situação atual dos Conselhos Tutelares. Conselho Tutelar Norte – Esta atuando com 04 

conselheiros, por solicitação da exoneração da conselheira Ana Paula Silva Souza no dia 02/06/14, sendo 

necessária a convocação de um suplente para assumir a titularidade. Conselho Tutelar Sul- Está no momento 

atuando com 03 conselheiros sendo: Daiane Garcia Faustino, Leonice Rocha R. da Silva e Bruno Luis da 

Silva que assumiu como  suplente conforme resolução 358/14. Encontra-se com atestado medico as 

conselheiras Marina de Alarcão por período de 30 dias a partir de 01/06/14 e Luciana Renata Zanon por 

período de 30 dias a partir de 29/05/14.  Carla informa que, segundo orientações do promotor, o CMDCA 

deveria seguir a lista dos candidatos eleitos e que terminado a mesma, deveria retornar novamente, 

observando os cargos de exoneração. Relembra que o CMDCA publicou uma resolução 358/14 que aprovada 

em reunião extraordinária do dia 15 de abril de 2014, constituiu a convocação dos conselheiros eleitos para 

suplentes da Região Norte para aturem na Região Sul, por não haver interessados a ocupar o cargo nesta 

região, considerando lista publicada em 09 de agosto de 2011 em Diário Oficial. Ressalta a instauração da 

comissão de ética que apura as questões de denuncias relacionadas à conselheira Luana Cinara de Jesus 

Araújo no período de 06/11/13 a 06/03/14.  Após discussão da plenária sobre o assunto, consultando a lei nº 

8828/2002 e o edital de Eleição nº01/2011, a mesma conclui e a presidente Carla coloca para aprovação que 

será obedecido a ordem classificatória do processo dos membros dos Conselhos Tutelares, de cada região de 

atuação, de acordo com as disposições legais. Este Conselho fará a convocação para no prazo de 03 dias 

sobre pena de caducidade manifestar o interesse da nomeação e posse imediata para o cargo de titular do 

Conselho Tutelar. Na falta de suplente para determinada região de atuação por motivo de inobservância do 

prazo, omissão ou a expressa desistência pelos eleitos constantes da lista da respectiva área de atuação, será 

facultado, observados os tramites de publicidade administrativa aos eleitos constantes da lista da área de 

atuação distinta tomar posse dos cargos de vacância, conforme Resolução 358/14.  A presidente Carla encerra 

a reunião, agradecendo a presença e colaboração de todos e para constar, eu, Maria Tereza Bochio, secretaria 

lavrei o presente ata.  
 


