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Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizada no dia 18 de 

Março 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- Edimara Carrasco Dias Medrado, Andrea Zoccal Mingoti, Elza de Araújo Góes, Ana 

Maria de Souza Polotto, Juliana Cristiane Ferreira e Widner Leonardo C. de Souza.  Entidade de Atendimento- Maria Tereza 

Bochio, Ivã Jacomeli Pereira, Maria Regina Modernel, Rafaela Cristina Lopes Barroso, Eurides Garcia Garcia e Alberto Fernandes.  

Entidade e Movimento de Defesa – Lucas Garcia Suzana e Raquel Nelly Cunha. Conselho de Classe- Ivete do Rosário Medeiros 

Paiola. Convidados: Marília e Simony da Casa de Eurípedes, Priscila Amaral das Damas de Caridade, Gilmara Lima e Priscila 

Lopes do C. C. Vila Toninho, Tuani, Vitória e Carla Antunes da Escola Viva, Kenia da Só por Hoje, Andreia Domingues do 

Rancho de Luz, Eliani Cristal da UNIP e Leonildo conselheiro t. do Sul.  A vice-presidente senhora Eurides apresentou-se aos 

presentes  justificando a ausência da presidente  Senhora Carla, e em  seguida  informa aos presentes as justificativas de ausência dos 

Conselheiros: Glaucia, Sandro e Vanessa. Após iniciou-se o processo de eleição para os cargos em vacância, com apresentação dos 

candidatos indicados para o seguimento Universidade: Wadi Atique e Eliani Cristal e para o segmento Entidades de atendimento 

Telma Leila Alves dos Santos do IELAR, sendo candidata única, foi eleita por aclamação. Os candidatos de universidades após 

diálogo decidiram democraticamente a Senhora Eliani Cristal assumira o cargo.  Após a decisão dos candidatos, foi colocado para 

Referendamento da Plenária. Sendo empossados nos cargos de conselheiros do CMDCA. Seguindo a reunião, a vice-presidente 

Eurides informa aos presentes que conforme definido em reuniões anteriores, a Casa de Eurípedes fará a apresentação da entidade, a 

assistente Social Marilia, utilizando os recursos de mídia e áudio, apresentou minuciosamente todas as suas atividades, dando ênfase à 

todos os pontos importantes a serem compartilhados com a rede de atendimento do município, e a finalizar a apresentação a entidade 

recebeu os cumprimentos de todos os presentes. Ficou definido em plenária que na próxima reunião a Entidade que fará a 

apresentação será o Projeto VIVA, a qual a assistente social Vitória se propôs. Eurides iniciou a leitura da ata, após colocou para 

apreciação da plenária, e se alguém tinha alguma ressalva para manifestar-se. Não havendo, a ata ficou aprovada por todos.  

Correspondências Recebidas: Convites recebidos do Sr. Acácio Roberto de Mello para participação nas Palestras “O Papel da 

Mulher na Atualidade” e “Desperte o Gigante que Existe em Você”, eventos estes representados pelas Conselheiras Maria Tereza 

Bochio e Rafaela Cristina L. Barroso onde ocorreu a divulgação da Campanha Destinação Solidária. A senhora Eurides reforça a 

importância e necessidade do envolvimento e da participação das entidades na referida Campanha. Foi realizada a leitura do ofício nº 

38/14 da Associação Mamãe Idalina, solicitando informações dos veículos Doblo e Uno do Programa Teia.   A conselheira 

Edimara sugere que seja resgatada junto ao CMDCA a Deliberação referente ao processo de repasse de recursos para a aquisição 

dos referidos veículos, como parâmetro para a resposta à Entidade, sendo aprovado pela plenária; Oficio nº 164/14 do Conselho 

Tutelar Norte encaminhando o atestado médico da Conselheira Ana Paula da Silva Souza. Oficio nº 344/14 do Conselho Tutelar 

Sul para SEMAS com copia para o CMDCA, reiterando o oficio anterior onde solicita conserto do ar condicionado. Edimara diz que 

é apenas uma cópia da ciência, pois foi encaminhado também para a SEMAS para providencias, Oficio nº 133/14 da SEMAS 

indicando a técnica Renata Correa Leite para compor a comissão de análise de projetos do CMDCA. Ofícios Expedidos: Recibos 

dos Doadores/Destinadores da Campanha Destinação Solidária para Secretaria da Fazenda para emissão da DBF e informação a 

Receita Federal. Dando continuidade a reunião, a vice Presidente passa para a Pauta IV: Alteração do Regimento Interno: Lei 

4.956/92. Referente a necessidade da alteração da Lei a assistente social, coordenadora da casa dos conselhos Silvania Cuenca faz uma 

explanação sobre a alteração da Lei de criação  para regularizar a composição do CMDCA,  justificando sobre a necessidade da 

adequação, aprovada pelo CMDCA constando em ata. As Alterações são referente a composição do CMDCA, adequando as 

normativas do CONANDA que prevê a participação do adolescente  no Conselho. A composição do CMDCA, onde serão incluídas 

em Lei 02 representantes (titular e suplente) da Secretaria Municipal dos Direitos e Política para Mulheres, Pessoas com 

Deficiência, Raça e Etnia; da Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, da Entidade de Atendimento e Protagonismo 

Juvenil.  Após sua apresentação e esclarecidas todas as duvidas dos conselheiros, a vice Presidenta Eurides colocou em votação, 

sendo aprovado por todos, contabilizando quatorze votos. Silvania complementa a informação das alterações aprovadas nesta reunião 

e registradas em ata serão encaminhadas para Procuradoria Geral do Município, onde será elaborada a minuta da Lei, após aprovado 

pela Câmara Municipal, será também publicado o Decreto Municipal de nomeação dos Conselheiros do CMDCA.  V- Renovação de 

Registro de Entidades Eurides solicita aos Conselheiros que realizaram as visitas nas Entidades que apresentem seus relatórios. 

Edimara e Regina visitaram a Entidade Rancho de Luz, Maria Tereza e Glaucia visitaram o Projeto Pescar, Maria Peregrina e 

Renascer, Ivan e Carolina visitaram o CRAMI e a Caritas. Todas as Entidades Visitadas receberam parecer favorável a renovação de 

seus registros pelos Conselheiros visitantes, com ressalva da Caritas que não apresentou em diversas Unidades de Atendimento, 

documentos essenciais exigidos para a referida renovação, com parecer dos Conselheiros Ivã e Carolina de indeferimento por falta de 

Alvará de Bombeiro e Vigilância Sanitária, com indicação de que seja estipulado um prazo para a entidade providenciar tais 

documentos. Edimara sugere que seja expedido um registro provisório retroativo a data de vencimento até a presente data 

(18/03/2014). A partir desta data com prazo de 60 dias, para que a entidade não tenha nenhum prejuízo, e que nesse período regularize 

as pendencias. A presidente Eurides passa as indicações de deferimentos e indeferimento para a provação da Plenária, que segue 

aprovado conforme apresentado.  A presidente Eurides deixa em aberto a palavra para quem quiser fazer uso. O conselheiro Widner 

informa que foi aprovado em concurso e estará se mudando para Belo Horizonte, sendo necessário seu desligamento do CMDCA, 

recebendo os agradecimentos de reconhecimento pelo seu trabalho enquanto Conselheiro. Nada havendo mais para ser discutido, 

Eurides encerra a reunião, agradecendo a presença e colaboração de todos e para constar, eu, Maria Tereza Bochio, 1ª secretária, 

lavrei a presente ata. 

 


