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Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), realizada 

no dia 10 de junho 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 Gasparino Fernandes. PAUTA 

I- APRESENTAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DAMAS DE CARIDADE. A presidente Carla dá as boas vindas a todos e 

informa que dando sequência às apresentações das Entidades Sociais, conforme combinado em reunião anterior, a 

entidade Associação Damas de Caridade estará apresentando hoje. Priscila, assistente social da entidade inicia a 

apresentação relatando o histórico da entidade, que foi fundada em 1923, com objetivo de alfabetizar e cuidar de 

crianças pobres e abandonadas. Em 1939 foi iniciada a construção do prédio, local que funciona até o momento. A 

entidade trabalha com parcerias com a Secretaria de Educação e Esporte. Com um quadro de equipe técnica de 

pedagogos e assistente social além dos monitores, serviços gerais e voluntários. Atualmente atendem 145 (cento e 

quarenta e cinco) crianças de 0 (zero) a 03(três) anos na educação infantil  e 75 (setenta e cinco) crianças e adolescentes 

de 06(seis) a 15( quinze) anos de ambos os sexos no Serviço de Fortalecimento de Vínculos. Informa que existe uma 

lista de demanda reprimida de aproximadamente 90(noventa) crianças. O quadro de atividades no Serviço de 

Fortalecimento de Vínculos são oficinas socioeducativas, artesanato, pintura em tela, informática, musica, dança, teatro 

e atividades esportivas, ministradas por instrutores e voluntários para todas as oficinas, oferecendo também 

alimentação. Priscila responde aos questionamentos da plenária quanto às atividades. A presidente Carla agradece a 

apresentação. PAUTA II- LEITURA E APROVAÇÃO DAS ATAS ANTERIORES. A presidente coloca para 

aprovação as atas da reunião ordinária e extraordinária e os conselheiros Leonildo Bernardo Pinto, Lucas Garcia Suzana 

e Edimara Carrasco D. Medrado solicitaram inclusão de suas justificativas de ausência na ata de reunião extraordinária. 

PAUTA III- CORRESPONDENCIA RECEBIDAS / EXPEDIDAS. RECEBIDAS.  Comunidade Terapêutica Só 

Por Hoje - Ofício 016/14. Ref. Implementação de recursos. “A entidade Só Por Hoje, vem respeitosamente, solicitar 

a este conselho Municipal, o apoio financeiro no valor de R$ 17.000,00, para a implementação do Projeto “Só Por Hoje 

Cidadania”, considerando a devolução do mesmo valor ao FMDCA. Ressalta-se que este valor será para custear 

despesas com material de consumo e serviço de terceiros para o aprimoramento do projeto, conforme cronograma em 

anexo. A entidade aproveita para esclarecer que a devolução ocorreu, pois entre período de junho a agosto de 2013, o 

projeto foi executado seguindo cronograma de desembolso anexo ao documento original, onde constava o campo 

“provisão”, que se destinava a despesas especificas com recursos humanos (despesas rescisórias e outros encargos 

afins). Seguindo recomendação/orientação do departamento de prestação de contas da prefeitura municipal, no que diz 

respeito ao item “provisão”, esta entidade realizou reformulação no referido cronograma, remanejando o valor, sendo 

necessária a devolução do recurso referente ao período mencionado. A presidente explica que o projeto “Só Por Hoje 

Cidadania” foi aprovado em reunião ordinária e segundo orientações da Secretaria da Fazenda foi necessário alteração 

na planilha no item provisão, com relação aos encargos de funcionários. Ressalta que a entidade ficou prejudicada. 

Edimara questiona a aplicação do recurso. Kenia, a coordenadora do Projeto explica que o recurso será aplicado na 

aquisição de material de consumo e serviços de terceiros para as oficinas. Informa ainda que  o projeto terá inicio na 

próxima semana.  Edimara pontua que a entidade devolveu o recurso e agora será aplicado novamente no mesmo 

projeto. Após explicação e discussão a presidente coloca para votação, sendo aprovado por todos.  Secretaria da 

Educação ofício nº 601/2014. “ Em resposta ao oficio 064/2014 informamos que como enunciado, o assunto vem 

sendo discutido com a Promotoria da Infância e Juventude de S.J.R.Preto na busca de ações no sentido de 

regulamentação da distribuição de vagas na educação infantil de 0 a 3 anos. No site da prefeitura de S.J.R. Preto 

(www.riopreto.sp.gov.br/educacao) consta a relação de todas as Escolas Municipais e Conveniadas pertencentes a Rede 

Municipal de Ensino...” A presidente informa que este foi a resposta do oficio que o CMDCA enviou, após reunião de 

diretoria, solicitando a lista de escolas municipais que atendem crianças de 0 a 3 anos, inclusive as conveniadas, 

detalhando o numero de crianças atendidas por sala e qual a demanda reprimida por unidade escolar. Carla ressalta que 

a diretoria decidiu enviar o ofício diante do Inquérito Civil nº 14.0717.0008555/2013 da Promotoria da Infância e 

Juventude e da reportagem publicada no Diario da Região sobre o assunto de vagas. O conselheiro Leonildo verbaliza a 

atual situação que esta se tornando mais critica com a implantação dos novos bairros no município.  A conselheira 

Daine do Conselho Tutelar Sul informou que o atual promotor Dr. Andre teve outro procedimento em não realizar os 

mandatos de segurança. A plenária discute sobre o assunto e Edimara ressalta o objetivo do CMDCA em propor 

politicas publicas as necessidades da criança e do adolescente. Edimara também sugere para que o Conselho Tutelar Sul 

envie um oficio ao CMDCA informando os dados possuem referente à demanda. Ressalta que com a informação o 

CMDCA poderá reiterar o oficio a Secretaria de Educação, a plenária aprova.  A presidente informa os ofícios: 

Comunidade Terapêutica Só Por Hoje ofício 019/14 – encaminhar o cronograma de desembolso para execução do 

http://www.riopreto.sp.gov.br/educacao
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Projeto Só Por Hoje Cidadania, junho/2014 a maio/2015...”  Comunidade Terapêutica Só Por Hoje ofício 020/14. “... 

encaminhar número da conta corrente, que será utilizado na execução do Projeto Só Por Hoje Cidadania, sobre CNPJ 

00.734.543/0008-09. Conselho Tutelar Sul ofício 0634/2014 O conselho tutelar da criança e do adolescente zona sul, 

no exercício legal de suas atribuições, vem por meio deste, encaminhar a tabela dos plantões realizada pelos 

conselheiros no mês de maio /2014. Conselho Tutelar Sul ofício 0594/2014 vem por meio deste, conforme solicitado 

por este órgão, encaminhar copias do livro ATA e as tabelas de Plantões, referente ao mês de janeiro a maio/2014 deste 

conselho tutelar...” A presidente informa que foi solicitado as tabelas de plantões bem como as atas de reuniões para os 

dois conselhos e até a presente data o conselho tutelar norte não enviou os solicitado. Conselho Tutelar Norte ofício 

0151/2014 “ ...vem por meio deste, manifestar o interesse de todos os conselheiros do município, em participar da 

“Capacitação para Conselheiros Tutelares e Rede de Atendimento á Criança e Adolescente” que será realizado na data 

do dia 26.05.2014, das 7 ás 17 horas, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, no município de 

Votuporanga/SP...”Conselho Tutelar Norte ofício 0419/2014 vem através deste informar que a conselheira Dayani 

Aparecida Escroque será a plantonista do dia 26.05.14. A presidente faz a leitura do ofício E.M.”Profª Daiy 

Rollemberg Trefíglio ofício 83/2014 solicitar orientações deste órgão a respeito de situações cada vez mais 

corriqueiras que temos vivenciado em nossa Unidade. Muitas crianças estão sendo criadas por avós, tios ou outras 

pessoas que não pai e mãe, pois estes estão presos ou são viciados em drogas. Estas crianças não tem uma referencia, e 

a cada dia estão com uma pessoa diferente. Legalmente, a guarda continua sendo do pai e da mãe. Na maioria das vezes 

a maioria dos familiares não tem qualquer documento que comprove a guarda, e também não sabem se continuarão com 

a criança ou não. A matricula é feita por esta família extensa e o acompanhamento é feito por quem estiver disponível 

ou por ninguém. Os casos são muitos e recebemos nossas crianças cada vez mais abandonadas e sem referencia de 

cuidado e afeto. As faltas são muitas e a evasão esta crescendo, mas como não sabemos a quem recorrer da família, 

estamos impotentes frente esta situação. Fazemos notificações constantes a Conselho Tutelar Norte, buscamos ajuda do 

CRAS e da UBSF, mas as mudanças percebidas são muito pequenas frente à situação que enfrentamos..“ A conselheira 

Edimara verbaliza que deve orientar a escola para encaminhar os casos para o conselho tutelar tomar providencias. 

Dayane, conselheira do conselho tutelar norte, desconhece tal informação e solicita que os casos devem ser 

encaminhados individualmente com suas especificidades. O conselheiro Leonildo sugere o conselho tutelar norte visita 

a escola. Dayane informa que o conselho devolve os ofícios que generalizam os casos. EE Prof. Adahir Guimarães 

Fogaça ofício 043/14. A presidente informa que é referente a um caso de um aluno em situação de risco e que segundo 

a escola já foi encaminhado para o conselho tutelar norte. A escola solicita ainda que o CMDCA providencie a 

transferência do aluno para outra escola. Após discussão a plenária aprova o envio de um oficio a escola considerando o 

ECA e sugerindo que a escola provoque uma reunião intersetorial, convidando representantes do conselho tutelar. 

Fundação CASA Ofício 187/2014 informar que a Srª Claudia Regina Mendonça será a representante que participara 

do grupo de trabalho na elaboração do Plano de Medidas Socioeducativas...”A presidente informa o Convite do 

“Arraiar- Festa Junina” Escola VIVA que será realizado no dia 13 de junho de 2014 as 19:30 h. Conselho Tutelar 

Norte ofício 0509/2014 “A conselheira Tutelar Adriana Cristina Rodrigues Sabiá, brasileira, portadora do RG 

27.575.002-04, no exercício de suas atribuições legais, vem á presença de vossa senhoria declarar: Renunciarei ao 

cargo na data de 17.06.2014, por motivo estritamente pessoal...” Conselho Tutelar Sul ofício 0646/2014 “ ... vem por 

meio deste, encaminhar o atestado médico da conselheira Marina de Alarcão, referente à 30 dias de afastamento a partir 

do dia 01.06.14...” A plenária discute sobre a questão suplência e presidente informa que se houver necessidade irá 

convocar uma reunião extraordinária. Conselho Tutelar Sul ofício 0634/2014 vem por meio deste, encaminhar a tabela 

de plantões realizadas pelos conselheiros no mês de maio /2014. EXPEDIDAS. A presidente informa os ofícios 

expedidos : CMDCA oficio nº 79/2014 – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer solicitar a indicação e liberação de 

um representante para participação em Grupo de Trabalho na elaboração do Plano de Medidas Socioeducativas”. A 

presidente informa que também foi enviado para:  Só Por Hoje (Projeto LA), DRADS, Semiliberdade, Secretaria de 

Assistência Social, CMAS, Fundação CASA SJRP, Secretaria da Educação, Delegacia de Ensino, Secretaria de Saude, 

Vara da Infância e Juventude. A presidente ressalta que a reunião será dia 03 de julho/2014, a plenária discute sobre a 

participação dos conselhos tutelares, fica deliberado para convida-los. CMDCA oficio 80/20014- Secretaria 

Municipal da Fazenda vem por meio deste solicitar a indicação de 01 representante desta secretaria (titular), para 

composição deste conselho no período de 2013/2014. Informamos que será realizada apresentação do membro indicado 

no dia 10.06.14, em reunião ordinária, portanto a indicação deverá ser entregue no CMDCA até dia 05.06.14 com 

copias de documentos pessoais (RG e CPF). CMDCA oficio 82/20014- Secretaria Municipal de Esporte vem por 

meio deste solicitar a indicação de 02 representante desta secretaria (titular- suplente), para composição deste conselho 

no período de 2013/2014. Informamos que será realizada apresentação do membro indicado no dia 10.06.14, em 

reunião ordinária, portanto a indicação deverá ser entregue no CMDCA até dia 05.06.14 com copias de documentos 

pessoais (RG e CPF).“ CMDCA ofício 066/2014 – Secretaria da Assistência Social “... encaminha documentos 

referentes ao empenho do Recurso da Campanha Destinação Solidária 2013/exercício 2014 da Comunidade Terapêutica 

Só Por Hoje ... “CMDCA ofício 065/2014 – Secretaria Municipal da Fazenda“... encaminha anexo Resolução, Lei e 

cronograma do Recurso da Campanha Destinação Solidária 2013/exercício 2014 da Comunidade Terapêutica Só Por 

Hoje ... “CMDCA ofício 081/2014 – Procuradoria“...... “encaminha anexo Resolução, Lei e cronograma do Recurso 

da Campanha Destinação Solidária 2013/exercício 2014 da Comunidade Terapêutica Só Por Hoje ...”. CMDCA oficio 
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85/2014 -  Secretaria da Assistência Social “ ... encaminha anexos documentos referentes ao Empenho do Recurso da 

Associação Filantrópica Mamãe Idalina para o exercício de 2014, conforme publicação...” CMDCA ofício nº67/2014 

encaminhada para o Conselho Tutelar Norte “ ...solicita que seja encaminhado relatório da visita  realizada ao 

Instituto Mensageiro do  Amanhecer” e as demais entidades que posteriormente forem visitadas. CMDCA ofício 

nº68/2014 encaminhada para o Conselho Tutelar Sul “ ...solicita que seja encaminhado relatório da visita  realizada 

ao Instituto Mensageiro do  Amanhecer” e as demais entidades que posteriormente forem visitadas. A presidente 

solicita para as conselheiras Maria Tereza e Edimara realizem a visita, ficando agendada. CMDCA ofício nº 63/2014 

“... informar que o Registro da Escola Viva Lar Beatriz da Conceição neste conselho, vencerá no dia 14 de agosto de 

2014...” CMDCA ofício nº 62/2014 “... informar que o Registro da Associação das Damas de Caridade” neste 

conselho, vencerá no dia 14 de agosto de 2014...” PAUTA IV- COLEGIADO TEIA – A conselheira Maria Tereza 

informa que não pode comparecer na ultima reunião do Colegiado do TEIA. A presidente sugere então enviar um oficio 

solicitando a ata da reunião para apreciação da plenária na próxima reunião ordinária. Aprovado por todos. PAUTA V- 

OUTROS ASSUNTOS – A presidente informa o Convite do “Arraiar- Festa Junina” Escola VIVA que será realizado 

no dia 13 de junho de 2014 as 19:30 h. O representante do GADA, Nélio convida a todos para a Mostra Fotográfica 

sobre “Diversidade Sexual –  data 10.06.14, local UNESP, horário 19:30h.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.  

 


