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Ata da 8ª Reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 

realizada no dia 16 de julho de 2014 as 08h00min 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,Rogério Beni, 

Ediane da Silva Alves , Ana Maria de Souza Polotto.  Entidade de Atendimento- Rafaela Cristina Lopes Barroso, 

Telma Leila Alves dos Santos Eurides Garcia Garcia, Maria Tereza Bochio e  Alberto Fernandes.  Entidade e 

Movimento de Defesa –Raquel Nelly Cunha. Associação de Bairros: Leonildo Bernardo Pinto. Convidados.. 

Justificativas de Ausência: Edimara Carrasco, Gracia de Jesus Belasco Mansera, Andrea Zoccal Mingoti, Elza De 

Araújo Goes, Iva Aparecido Jacomeli Pereira, Caroline Braguini Diniz, Lucas Gracia Suzana, Eliane Cristal Nimer. 

PAUTA- EDITAL DE ELEIÇÃO CONSELHO TUTELAR. A presidente pontua que a pauta foi discutida em 

reunião ordinária de julho, na qual foi deliberado a eleição para suplente do Conselho Tutelar e a nomeação da comissão 

que irá acompanhar a eleição. Carla ressalta que além da comissão será necessária a colaboração de outras pessoas. 

Informa que a comissão de eleição terá que se reunir na próxima semana para organização da eleição. Ressalta que 

conforme já informado também em reunião ordinária será a entidade FAPERP que irá realizar o processo de eleição 

quanto as provas objetivas e psicológicas. Dando continuidade Carla inicia a leitura do Edital de eleição para suplentes 

do Conselho Tutelar. A plenária pontua os seguintes itens: alteração no paragrafo 1.5.2 – “fizerem”; retirar o termo 

“durante cunhado” paragrafo 3.5; alteração no paragrafo 5.3.2 “no valor”; retirar a vogal “e” do paragrafo .6.1.7. A 

presidente informa que segundo o pessoal que trabalhou na ultima eleição sugeriram realizar a eleição nas escolas 

municipais, que consta o sistema tecnológico da EMPRO e não nas estaduais, assim poderão realizar um programa que 

será possível visualizar se o eleitor já votou mais que uma vez. Ressalta a importância de aprimorar o processo de 

eleição. Carla informa então que a eleição será nas escolas municipais Wilson Romano Calil e Oscar Arantes Pires. O 

conselheiro Leonildo solicita para consultar o jurídico sobre o item 14.5 que consta a disponibilidade financeira. A 

presidente verbaliza que para a elaboração do edital foi consultado o jurídico e o promotor da Vara da Infância. Ressalta 

ainda que o conselho já deliberou uma alteração na lei do conselho tutelar e que poderão trabalhar na referida lei para a 

próxima eleição. A presidente informa que atendendo a uma solicitação do promotor, sugere que se inclua no edital que 

este não será contado como efetivo exercício de conselheiro tutelar para fins de novos mandatos. A plenária discute e 

aprova o edital com as alterações citadas anteriormente. Nada havendo mais para ser discutida, a presidente Carla 

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

lavrei a presente ata.  

 


