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Ata da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), realizada no dia 30 de Janeiro de 2014 as 08h30min 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, Edimara Carrasco Dias Medrado, Widner Leonardo C. de 

Souza, Gisele Madi de Freitas, Elza de Araújo Gões, Luzia Ferreira, Mirian Rosana Silva Busqueti e 

Juliana Cristiana Ferreira.  Entidade de Atendimento- Eurides Garcia Garcia, Maria Tereza Bochio e 

Maria Regina Modernel. Entidade e Movimento de Defesa: Lucas Garcia Suzana e Raquel Nelly 

Cunha. Conselho de Classe - Ivete do Rosário Medeiros Paiola e Taisa Santana Teixeira. Associação de 

Moradores de Bairros: Sandro Figueira.  Convidados: Kenia Renata Muniz e Edna Thomé de Souza 

Carla inicia a reunião cumprimentando todos os presentes. Em seguida apresenta a pauta do dia, sendo 

documentos recebidos da Promotoria referente aos Conselhos Tutelares de São José do Rio Preto, e 

ainda a retomada de assuntos discutidos em reuniões anteriores, onde foram solicitados documentos 

pelos Promotores Dr. André e Dr. Heitor. Carla justifica que esteve de férias por dez dias, assim não 

pode participar da reunião solicitada pelo Dr. André e solicita para as Conselheiras Edimara, Maria 

Tereza e Eurides que apresentem à plenária suas considerações, onde as referidas conselheiras 

consideraram proveitosa a reunião com o Promotor, justificando que o encontro possibilitou o repasse de 

informações importantes pertinentes aos Conselhos Tutelares, bem como de esclarecimento de papeis do 

CMDCA e Conselho Tutelar. Edimara diz que o Dr. André se comprometeu em trazer modelos de 

ações utilizadas nas outras comarcas onde atuou na Vara da Infância e Juventude. Dando 

prosseguimento, Carla informa aos presentes que o CMDCA recebeu do Dr. Heitor vários Inquéritos 

Civis e os descreve minunciosamente como segue: Ofício nº 010/2014 – Inquérito Civil nº 

14.0717.0010118/2013/9 solicitando relação dos funcionários dos conselhos tutelares. Carla diz que 

o CMDCA já encaminhou as referidas solicitações. A plenária complementa dizendo que a solicitação 

dos demais profissionais das áreas de psicologia, serviço social e outras não são de prerrogativa dos 

Conselhos Tutelares tê-los. Edna Thomé( conselheira estadual), recomenda que antes de encaminhar a 

resposta ao Dr. Heitor que seja feita uma Consulta ao Dr. André, para que o CMDCA elabore a 

resposta seguindo as prerrogativas dos Conselhos Tutelares; Ofício nº 085/2014 – Inquérito Civil nº 

14.0717.0010114/2013-1 – que se refere a um documento informativo sobre a criação de uma Unidade 

da Fundação Casa para adolescentes do sexo feminino. O assunto gerou grande discussão, ficando 

decido pela plenária que deverá ser feito um levantamento da demanda junto à V.I.J dos casos de 

aplicação de medidas de semiliberdade e internação, bem como dos casos onde acontecem as remissões. 

Edna sugere que seja realizada uma discussão entre CMDCA e Promotoria, bem como CMDCA e 

Fundação Casa. Acrescenta dizendo que essa discussão será fundamental  para a construção do Plano 

Municipal das Medidas Socioeducativas. Carla diz que marcará uma reunião com a Diretoria da 

Fundação Casa para dar prosseguimento a referida discussão; Ofício nº 045/2014 – Inquérito Civil nº 

14.0717.0010115/2013-5 que se refere ao pedido de fiscalização das condições de uso/conservação dos 

veículos utilizados para transporte escolar na comarca de São Jose do Rio Preto. Elza disse que já foi 

enviado também para a Secretaria da Educação para providências. Oficio 086/2014 – Inquérito Civil. 

14.0717.0010122/2013-5, solicitando a averiguação se escolas e creches particulares tem para-raios. 

Carla diz que é para ciência, mas acrescenta o conselheiro Sandro que todos esses ofícios devem ter a 
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atenção especial do CMDCA. Todos concordam, mas Edna reafirma a informação de que não é 

prerrogativa do CMDCA esse tipo de fiscalização e relembram que há aproximadamente seis anos as 

creches saíram da fiscalização do CMDCA; Oficio n° 357/13. Inquérito Civil 14.0717.0008555/2013-4, 

com objetivo apurar superlotações e déficit das escolas e creches do município – encaminhando com 

copia ao prefeito municipal. Carla diz que o CMDCA fará o acompanhamento. Dando continuidade, 

Carla faz a leitura do documento enviado pela Coordenação da  Proteção Social Especial da SEMAS, 

sobre a dificuldade de agendamento com a conselheira Luana, para discussões de casos, devido a 

ausência da mesma no conselho. Acrescenta lendo que no dia 20/01/14, entraram em contato com a 

coordenadora do conselho tutelar norte, e esta informou que a conselheira Luana trabalha no período da 

manhã , quatro horas diárias.  Carla apresentou também o Oficio n° 40 do Conselho Tutelar Norte onde 

solicitavam o calendário das reuniões ordinárias para 2014. Diz que será encaminhado, mas faz a 

ressalva que todos os Conselhos Tutelares são convidados para todas as reuniões via e-mails, além das 

reuniões terem suas datas pré-fixadas mensalmente, facilitando a organização dos Conselhos para 

garantirem presença nas referidas reuniões. Em seguida, Carla apresenta as correspondências 

expedidas: Ofício do CMDCA em resposta ao Juiz/Promotor sobre o caso das duas conselheiras do 

Conselho Tutelar Norte, sendo Adriana Sabiá que quebrou as normas do Programa Teia e Luana 

sobre o não cumprimento da carga horária. Carla esclarece aos presentes que tais documentos foram 

expedidos para evidenciar que o CMDCA não está omisso aos casos de denuncia. Edimara retoma 

algumas informações importantes da reunião com Dr. André, e diz que diante das muitas denuncias que 

não eram documentadas, não existia a devida retaguarda Judicial, mas já há algum tempo o CMDCA 

vem fazendo esses registros o que gerou uma pasta enorme de denuncias de Conselheiros. Disse ainda 

que o novo Promotor ofereceu modelos para instauração de sindicância e/ou processo Administrativo 

que são utilizados em Jales. Acrescentou a informação de que o SIPIA é um instrumento que pode ser 

utilizado para controlar os horários dos Conselheiros, assim sugere que seja instalado urgente o SIPIA. 

Edna diz que antes de ser implantado deve ser entendido para que o SIPIA serve e quem terá acesso a 

essas informações. Sugere que o CONDECA faça uma capacitação sobre o SIPIA e indica o 

Conselheiro do CONDECA da Região de Santos. Edna retoma o assunto anterior e diz que é de suma 

importância ter conselheiros de varias  áreas de formação nos CMDCAS, mas reforça a informação de 

que estes Conselheiros não podem executar suas funções/ formação enquanto Conselheiro. É 

prerrogativa que estes façam parte de Comissões para colher informações, apura-las e encaminhar as 

denuncias para Órgãos competentes e que não podemos esquecer-nos da responsabilidade de todos os 

Conselheiros do CMDCA. Sugere também que seja revisto o Regimento Interno dos Conselhos 

Tutelares. Edna diz ainda que precisa fazer a adequação da Legislação referente ao Conselho Tutelar no 

que diz respeito a esse mandato de quatro anos. Carla se compromete em ver junto a P.G. M todas as 

informações pertinentes. Dando seguimento, Carla diz que para cumprirmos o prazo da Secretaria da 

Fazenda, em janeiro foi elaborado um calendário de visitas par os conselheiros realizarem seus 

monitoramentos quanto ao repasse da Destinação Solidária e abre para que os mesmos apresentem seus 

pareceres. Após a apresentação de todos os relatórios, a plenária aprovou conforme foram apresentados, 

embora contendo várias ressalvas.   Nada mais havendo para o momento, a Presidente Carla deu a 

reunião por encerrada, agradecendo a presença de todos. Eu, Maria Tereza Bochio lavrei a presente ata 

que após lida será por todos aprovada. 
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