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Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizada 

no dia 13 de Maio 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, Adriana Erika Marques Guarnieri, Elza de Araújo Góes, Ana Maria de Sousa Polotto, e Juliana 

Cristiane Ferreira.  Entidade de Atendimento-Maria Regina Modernel, Ivã Jacomeli Pereira, Rafaela Cristina Lopes 

Barroso, Eurides Garcia Garcia, Alberto Fernandes, Maria Tereza Bochio e Vanessa Floro da Silva.  Entidade e 

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

Paiola. Universidades: Eliani Cristal Nimer. Convidados: Érica da APAE, Juliana do Projeto VIVA, Kenia e Edna da 

Só Por Hoje, Tyciane da LBV, Priscila Amaral e Deise das Damas de Caridade, Simony e Marilia da Casa de 

Eurípedes, Gilmara C.C. Vila Toninho e Leonildo. Justificativas de Ausência: Andreia Zoccal Mingoti. PAUTA I- 

ELEIÇÃO VACANCIA ASSOCIAÇÃO DE BAIRROS. A presidente informa que foi publicado um edital de cargo 

de vacância para o segmento Associação de bairros e o conselho recebeu somente a carta de indicação da Associação 

Amigos dos Bairros: Tangará São Francisco, Alba e Viena representando o senhor Leonildo Bernardo Pinto. A 

presidente então elege e dá posse ao senhor Leonildo. PAUTA II – ABERTURA – APRESENTAÇÃO A.P.A.E. A 

presidente Carla dá as boas vindas a todos e informa que dando sequência às apresentações das Entidades Sociais. A 

psicóloga Raquel inicia apresentando as ações nos segmentos das áreas da Educação, Saúde, Assistência Social e  

Cultura, na defesa de garantia de direitos para o publico alvo de crianças/ adolescentes e pessoas com deficiência 

intelectual. Ressalta que está sobrando vagas em todos os segmentos, a plenária discute sobre o assunto. Informa os 

convênios com as secretarias de educação, saúde, esporte e assistência social. Após, dando continuidade, a Presidente 

consulta a todos sobre a disponibilidade das entidades para apresentação nos próximos meses, na ocasião a entidade 

Damas de Caridade se prontificou a fazer a apresentação do mês de junho e a Comunidade Terapeutica Só Por Hoje 

no mês de julho. PAUTA III- LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS ANTERIORES. A Presidente solicita a 

leitura da ata reunião ordinária de abril e as extraordinárias, ao final todos aprovam por unanimidade. PAUTA IV- 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS/ EXPEDIDAS. Ofício 01/45- C. Permanente. Poder Judiciário – Juízo de 

Direito da Vara das Execuções Criminais. Juiz de Direito Zurich Oliva Costa Netto. “Pelo presente, solicito a Vossa 

Senhora providencias para, em querendo, cadastrar-se perante a Central de Penas e Medidas Alternativas, localizada na 

Rua Lafayette Spínola de Castro, nº 1463, salas 15 e 16, Boa Vista, nesta cidade, para eventual destinação da verba das 

prestações pecuniárias.” A presidente informa que o conselho agendou uma visita, esta semana para orientação do 

cadastro. “Ofício 237/2014 – Conselho Tutelar Norte.” Eu, Ana Paula Silva Souza, na qualidade de conselheira tutelar 

da região norte, venho por meio deste a presença de vossas senhorias, declarar que estarei renunciando ao cargo, na 

data de 02 de junho de 2014, por motivos estritamente pessoais”. Ofício 548/14 – Conselho Tutelar Sul. O conselho 

Tutelar Sul, no exercício legal de suas atribuições, vem por meio deste, solicitar com a máxima urgência 

CAPACITAÇÃO ao novo conselheiro tutelar suplente Bruno Luis da Silva, pois o mesmo não foi convocado a 

participar da capacitação no começo do mandato. A presidente informa que o oficio será encaminhado para a comissão 

de assessoramento aos conselhos tutelares, para análise, ponderando que este pedido deveria ser estendido para todos. A 

plenária relembra que foi realizada uma capacitação para todos os conselheiros suplentes e titulares dos conselhos. A 

presidente então solicita uma reunião da comissão. E-mail recebido da Comunidade Terapêutica Só Por Hoje 

encaminhando o relatório de execução do projeto, referente ao mês de maio. Ofício 136/14 O CRAMI através de sua 

coordenação, vem mui respeitosamente à presença de vossa senhoria, informar que recebeu entre o inicio do ano de 

2013 até a presente data ofícios da Delegacia de Defesa da Mulher mencionando 42 (quarenta e dois) boletins de 

ocorrência lavrados naquela especializada para apuração / investigação e responsabilização de agressores, tendo como 

vitimas de alguma situação de violência sexual crianças e adolescentes. Entendemos ser de extrema necessidade o 

Conselho Tutelar ter informação sobre a situação destas crianças e ou adolescentes, pois é o Órgão encarregado pela 

sociedade de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, aplicando as medidas protetivas adequadas caso 

ocorra alguma violação de seus direitos. . O conselheiro Lucas, representando o CRAMI, informa que foi enviado cópia 

do oficio para os conselheiros tutelares. A conselheira tutelar Adriana relata que recebeu um ofício solicitando os 

boletins de ocorrência. Diante dos relatos a presidente solicita para que ambos, entidade e conselho tutelar verifiquem o 

ocorrido, por entender ser de suma importância reforçar o fluxo de atendimento. Ofício 007/14 – AMAI – Vimos por 

meio deste solicitar as providências cabíveis junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança  e do Adolescente 

(CMDCA) do Instituto Mensageiros do Amanhecer. A presidente relata que no relatório que segue em anexo 

informa que a entidade não possui registro no CMDCA. A conselheira Elza informa que compareceu na inauguração da 

entidade, representando a secretaria da educação. Segundo a entidade não irão pleitear verbas publicas e suas ações são 

terapêuticas, com a intenção de futuramente ser uma escola. Informa também que os laboratórios ainda não estavam 

prontos. Edna, conselheira do CONDECA sugere que o conselho faça uma visita na entidade. O conselheiro Leonildo 

relata que enquanto conselheiro tutelar, também compareceu na inauguração. Após discussão da plenária sobre o 

assunto e sugestões, a presidente coloca para votação enviar um ofício para os conselhos tutelares solicitando relatório 

da visita realizada pelos Conselhos Tutelares, com intuito de auxiliar na visita do CMDCA, que segue aprovado por 

todos. A presidente aproveita a presença dos Conselheiros Tutelares e ressalta para que se torne procedimento de 

trabalho o envio de relatórios quando realizarem visitas a entidades que atendam crianças e/ou adolescentes. A 
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presidente reflete também que em uma única visita na entidade não registra as potencialidades da mesma. Ofício 51/14. 

O CMDCA informa que o registro do Instituto Espirita Nosso Lar – IELAR vencerá dia 12 de junho de 2014. 

Solicitamos que a entidade entre com o pedido de renovação, segundo a Resolução 183/06.Ofício 52/14 -  CMDCA 

informa que o registro da Associação Atlética Banco de Brasil – AABB vencerá dia 12 de junho de 2014. Solicitamos 

que a entidade entre com o pedido de renovação, segundo a Resolução 183/06. Ofício 57/14 e 58/14. O CMDCA 

solicitou aos Conselhos Tutelares Norte e Sul a escala de plantões e as atas das reuniões de colegiados dos meses de 

janeiro, fevereiro, março e abril de 2014. Ressaltando que as atas das reuniões de colegiados, bem como as escalas de 

plantões dos conselheiros deverão ser encaminhadas até o 10º dia útil de cada mês. A presidente explica o oficio 

protocolado. A conselheira tutelar Stela relata que a escala de plantão é muito dinâmica, isto não quer dizer que irá 

acontecer conforme planejado. Estela explica a dificuldade do conselheiro de plantão gozar de sua folga após cada 

plantão. Relata que existem casos que demandam de mais procedimento, não terminando no mesmo dia. Ressalta que o 

conselho poderá visualizar a escala por completo posteriormente no cartão de ponto. Após discussão da plenária sobre a 

questão do plantão, a conselheira Edna relembra a autonomia da comissão de assessoramento dos conselhos tutelares 

discutirem sobre o assunto. Estela relata que na lei, regimento interno do conselho somente determina o horário de abrir 

e fechar o conselho. A conselheira Maria Tereza sugere para encaminhar as escalas e atas para a comissão que 

acompanha, ficando aprovado por todos. Ofício CMDCA, referente a solicitação do pagamento parcela da destinação 

solidaria entidade Só Por Hoje, conforme Resolução 356/14 para SEMAS. PAUTA V- COLEGIADO DO TEIA. A 

presidente informa que os representantes do conselho que acompanha o Colegiado do TEIA, será incluídos na pauta 

mensalmente para compartilharem as discussões realizadas sobre o serviço de acolhimento institucional. A conselheira 

Maria Tereza, que faz parte da comissão relata que as reuniões tem se discutido a dificuldade de cadastro das mães 

sociais. Pontua que os assuntos mais discutidos são sobre o comportamento e perfil destas mães. O presidente da 

entidade - AMAI, Alberto explica o que é mãe social e as dificuldades de contratá-las, pois existe  requisitos para 

preencher a vaga. PAUTA – RENOVAÇÃO DE REGISTRO – (ENTIDADES). As conselheiras Maria Tereza e 

Regina informam que realizaram visita nas entidades IEFA e ALARME. Visita no ALARME – Segundo a Maria 

Tereza foi uma visita complicada, pois a equipe técnica e diretoria da entidade demoraram a atendê-las por estarem em 

reunião, sendo atendidas posteriormente pela psicóloga. Maria Tereza relata que havia crianças utilizando ferramentas 

de corte, tais como enxada que segundo a psicóloga, estavam participando da oficina de jardinagem. Relata ainda que 

se deparou com crianças carregando entulho (gramas) com a carriola. Maria Tereza ressalta que refletiu com a 

psicóloga o perfil do publico alvo que participa desta oficina. Sugere que o conselho realize outra visita na entidade. 

Regina pontua que eram crianças muito pequenas participando da oficina. Maria Tereza informa que adentraram nos 

espaços da entidade que estavam acontecendo às oficinas e não conseguiu visualizar o termino de uma e inicio de outra, 

ficando um pouco confuso o publico alvo, quanto a faixa etária. A plenária discute sobre as oficinas e Rafaela, 

assistente social da entidade, relata que elas são rotativas. Edimara verbaliza que o conselho necessita saber o 

objetivo das oficinas e orientar a entidade que deverão tomar o cuidado com crianças utilizando instrumentos cortantes. 

A plenária discute a diferença de oficina e curso de profissionalização. Após discussão a presidente coloca para 

aprovação o registro provisório com a sugestão de orientar a entidade sobre a questão da faixa etária para cada oficina e 

nova visita na entidade, sendo aprovado por todos. IEFA – Maria Tereza e Regina relatam que foram muito bem 

recebidas, a entidade consta com profissional de Serviço Social e as oficinas estavam ocorrendo normalmente. Maria 

Tereza informa que a entidade tem parceria com o SENAC e destaca ser muito organizada. Parecer favorável para o 

registro. A presidente coloca para votação, sendo aprovado por todos. O conselheiro Ivã informa que a entidade 

CARITAS está em falta com a documentação do alvará de bombeiro e a vigilância sanitária dos núcleos do Projeto 

Cidadão.  Ivã ressalta que segundo informação da entidade a mesma não tem os referidos documentos citados, pois o 

prédio pertence à prefeitura, não estando de posse do documento de comodato. A plenária discute que outras entidades 

também ocupam prédios públicos, fato que não os impediram de apresentar toda documentação exigida para o registro. 

A presidente sugere para convocar uma reunião com a entidade com o objetivo de orientação, a plenária aprova. Quanto 

ao registro o mesmo continua sendo provisório neste processo. VI- RECOMPOSIÇÃO DA DIRETORIA. A 

presidente informa que o conselheiro Widiner ocupava o cargo de tesoureiro na composição da diretoria do CMDCA, 

sendo necessário eleger um novo conselheiro do poder publico. Após discussão e sugestões da plenária a conselheira 

Ana Poloto aceita o cargo, sendo eleita pela plenária e empossada pela presidente.  PAUTA VII- OUTROS 

ASSUNTOS. COMISSÃO DE LEGISLAÇAO. A presidente informa que a comissão de legislação com seus 

representantes: Lucas Garcia, Eurides e Carla Ávila se reuniram para alterar a lei 8828/2002 com a inclusão da lei 

12696/12. Foi realizada a leitura da lei 8828/2002 com as devidas alterações.  “Artigo 2º - Cada Conselho Tutelar será 

composto por 05(cinco) membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida uma 

recondução, conforme o artigo 132 da lei 8.069/90, alterada pela lei 12.690/12. A presidente explica a alteração de 03 

(três) anos para 04 (quatro) anos de mandato. A plenária aprova. “Art. 6º - Os Conselhos Tutelares, como órgãos 

autônomos, ficam vinculados administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social, para fins da 

manutenção de suas instalações físicas, percepção de recursos públicos necessários, remuneração dos Conselheiros e 

demais despesas.” A presidente informa a alteração do nome da Secretaria de Assistência Social, aprovado por todos. 

“Art. 12 - O processo de escolha dos Membros dos Conselhos Tutelares será realizado sob inteira responsabilidade do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a cada 04 (quatro) anos, no 1º domingo do mês de 
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outubro, que disciplinará sobre o assunto, e fiscalização do Ministério Público, nos termos da Lei Federal 8.069/90 e 

artigo 139 § 1º da lei nº 12.696/12.” A plenária aprova.  O Capítulo II - Dos Requisitos,  Artigo 14 - A presidente 

ressalta que este artigo ficou para discussão com a plenária. A  Edna, representante do CONDECA, sugere consultar a 

promotoria sobre o assunto do ensino superior. Ressalta que no CONDECA já está discutindo sobre os conselheiros 

tutelares serem de ensino superior. A presidente informa que a comissão pesquisou em outros municípios que alguns já 

estão com  esse critério. Após discussão da  plenária o assunto do requisito ter concluído ensino superior, a presidente 

coloca para aprovação, sendo aprovado por todos a alteração do requisito ensino superior. Artigo 25 foi incluído o “ § 

1º - No processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, é vedado ao candidato doar, oferecer, promoter ou 

entregar ao eleitor  bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive  brindes de pequeno valor, segundo artigo 

139, §3º da Lei nº 12.696/12.”, sendo aprovado por todos. “Artigo 31 – A eleição se realizará a cada quadriênio, sendo 

que a votação se desenrolará no período compreendido entre 8:00 e 17:00 horas. “ A presidente informa a alteração do 

quadriênio, sendo aprovado por todos. “Artigo 41 –  Os Conselhos Tutelares tomaram posse no dia 10 de outubro do 

ano subsequente do processo de escolha.”, Após discussão, aprovado pela plenária. “Art. 45 - A convocação do 

suplente obedecerá estritamente a ordem resultante da eleição, independente da região que o candidato tenha sido 

eleito.” A plenária discute sobre o assunto e aprova a alteração. A presidente informa a inclusão de um artigo “ Art. 46 

– Lei municipal disporá sobre a remuneração do Conselho Tutelar: I- cobertura previdenciária; II- Gozo de férias anuais 

remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal; III- licença maternidade; V- gratificação 

natalina. Paragrafo Único – Constará da Lei orçamentária municipal previsão dos recursos necessários ao 

funcionamento do Conselho Tutelar e à  remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares, conforme 

artigo 134 da Lei nº 12.696/12.”, sendo aprovado por todos. “Artigo 55 – São deveres do conselheiro tutelar: ...XI – 

gozar de folga, em dias subsequentes, aos plantões.“ A plenária discute sobre o assunto, as conselheiras tutelares 

Marina e Estela pontuam a dificuldade de cumprir as folgas em dias subsequentes, aos plantões. A presidente coloca 

para votação, sendo aprovado por todos.    Nada havendo mais para ser discutido, 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.  

 


