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

(CMDCA), realizada no dia 15 de Abril de 2014 as 8.00 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, Andreia Gasparino Fernandes, Ana Maria de Souza Polotto, Mirian 

Rosana Silva Busqueti e Sueli Aparecida Veloso. Entidades de Atendimento: Eurides Garcia Garcia, 

Maria Tereza Bochio e Alberto Fernandes. Conselho de Classe: Taisa Santana Teixeira. 

Universidades: Eliani Cristina Cristal Nimer. Convidados: Luzia Cintra (TEIA) e Leonildo Bernardo 

Pinto. Carla dá inicio a reunião apresentando aos presentes a pauta, justificando a necessidade de 

realização de uma reunião extraordinária, já que se trata de garantir o atendimento às crianças e 

adolescentes que necessitam de atendimentos dos Conselhos Tutelares. Carla informa que o Senhor 

Leonildo Bernardo Pinto pediu exoneração do cargo que ocupava como Conselheiro Tutelar devido ter 

sido aprovado em concurso público, e devido ao desligamento do referido conselheiro, foi necessário a 

convocação de suplentes seguindo a lista dos constituídos e aprovados publicada devidamente em 09 

de agosto de 2.011. Carla informa ainda que os suplentes foram convocados para assumirem os cargos 

em vacância, mas houveram desistências por escrito, indicando a indisponibilidade para assumir a 

função de Conselheiro Tutelar. Ressaltou que já na lista de suplentes da região Norte restavam dois 

candidatos e que estes demonstravam interesse, mesmo que fossem para atuarem na região Sul. Carla 

diz que diante dos fatos realizou consulta ao Ministério Público, e este orientou que só poderia inverter 

a lista, ou seja, convocar suplentes da região norte para a região sul, caso fosse deliberado pelo 

CMDCA e publicado por resolução. Carla abre espaço para que a plenária faça suas considerações 

sobre o assunto, onde após várias discussões fica entendido que diante da necessidade é o melhor a ser 

feito. Fica pela plenária a sugestão de que seja incorporada a Resolução 358/14 que orienta as eleições 

para Conselho Tutelar essa observação de que caso não exista suplente disponível em um conselho, 

automaticamente seja convocado o suplente do outro. Carla apresenta o texto da resolução 358/14 para 

conhecimento da plenária, que após aprovado deverá ser imediatamente publicado em Diário Oficial. 

Após a leitura da referida resolução, Carla coloca para votação a pauta, se segue aprovada por 

unanimidade. Nada mais havendo para ser discutido, Carla agradece a presença de todos e dá por 

encerrada a reunião. Eu, Maria Tereza Bochio lavrei a presente ata que após lida será por todos 

aprovada. 
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